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Către cititor 

 
Prezenta lucrare este consacrată scriitorului, lingvistului, publicistului, doctorului 

habilitat în filologie Ion Ciocanu.  
Bibliografia conţine o schiţă despre Ion Ciocanu semnată de Tudor Pallade, o recenzie de 

Stancu Ilin, poeziile lui Grigore Vieru, Ion Vieru, Traianus, Vasile Toma, Titus Ştirbu, Valentin 
Portas dedicate scriitorului; aprecieri despre activitatea lui Ion Ciocanu ca lingvist şi istoric 
literar şi tabelul cronologic. Compartimentul Ediţii aparte este divizat în cinci subdiviziuni după 
conţinutul lor: Proză, Poezie, Critică, istorie şi teorie literară, Studii în domeniul coregrafiei, 
Cărţi de cultivare a limbii şi de sociologie lingvistică. Urmează compartimentele: Versuri, 
lucrări în proză din periodice şi culegeri; Articole de critică, teorie şi istorie literară, 
recenzii; Publicistică (acesta cuprinde şi articole de cultivare a limbii); Interviuri, dialoguri 
cu Ion Ciocanu sau realizate de Ion Ciocanu, mese rotunde; Cărţi alcătuite sau 
traduse de Ion Ciocanu. Încheie lucrarea compartimentul Literatură despre scriitor. 
Pentru a permite identificarea mai rapidă a persoanelor menţionate în bibliografie este alcătuit 
Indexul alfabetic de nume, iar pentru identificarea ediţiilor periodice unde au fost publicate 
lucrările scriitorului – Lista ediţiilor periodice bibliografiate. Lucrarea conţine şi Indexul 
lucrărilor recenzate. 

La baza aranjării materialului se află criteriul cronologic direct. În cadrul aceluiaşi an 
înregistrările sînt aranjate în ordine alfabetică. În compartimentul Ediţii aparte – descrierea 
bibliografică a cărţii este însoţită de recenzii despre ea, plasate pe baza aceluiaşi criteriu 
cronologic.  

Descrierile bibliografice sunt făcute conform STAS-ului „Descrierea bibliografică a 
documentelor” 12629/1-88.  

Materialele apărute cu caractere chirilice au fost transliterate. Prescurtările cuvintelor au 
fost efectuate conform STAS-ului 8256-82 „Prescurtările cuvintelor şi a expresiilor tipice 
româneşti şi străine din referinţele bibliografice”. 

La alcătuirea bibliografiei au fost consultate materialele din arhiva personală a 
savantului, fondurile Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, Bibliotecii Naţionale, a Bibliotecii 
Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei – bibliografia Critica şi ştiinţa literară în 
Moldova (1924-1965); (1971-1975); (1976-1980); (1981-1985); (1990-1995), elaborată de 
Ion Şpac, Cronica presei şi Bibliografia Naţională (1962-2004), Cărţile Moldovei Sovietice, Anul 
literar. 

Selectarea surselor a fost încheiată la 28 februarie 2005. 



Schiţă-portret de creaţie 

Scriitorul care n-a cruţat cerneala inspiraţiei  sau  Condiţia clasică a criticului român 
 

Criticul nu încearcă să-i facă concurenţă omului de artă “realizat”.  
El rămâne un “ratat” în sensul că nu scrie poeme sau romane.  

Dar el este totuşi un creator de puncte de vedere, de opinii,  
de concepţii asupra artei. 

      Ion Ciocanu 
 
I. Ecce homo ! 
  

  Verba volant, scripta manent. 
     Proverb latin 

 
 D’après nous, pentru distinsul Om de cultură Ion Ciocanu scrisul este nu numai o 
coborâre în sine, în sufletul Omului, dar, totodată şi o urcare simbolică la cerul infinit al 
frumosului, al artei, pe  scara cuvântului, scară pe care Domnia sa a încercat să o facă şi el 
însuşi nu o dată, la propriu şi la figurat, şi nu fără rost. Şi atunci când şi-a destăinuit 
sentimentul peren de dragoste prin cele două plachete lirice publicate (“Poeme de dragoste” şi 
“Alte poeme de dragoste”), relevându-şi onest şi celest, direct şi indirect, vorba vine, 
probitatea sau sarcasmul scrierii de sine, şi atunci când s-a antrenat inspirat şi rezervat, 
laborios şi reverenţios în dezvăluirea universului sociouman al vieţii rurale în cazul nuvelelor de 
o densitate epico-lirică şi meditativă reală (a se vedea volumele “Fereastră deschisă”, “Floare 
rară” şi “Mijlocul verii”), vădind indubitabil o explorare exemplară şi proeminentă a conştiinţei 
timpului interior (disociat la ora apariţiei lor de către critica literară).  Obligaţi a trata despre 
puterea de rezistenţă a acestor segmente din activitatea literară a scriitorului, ne convingem că 
ele constituie de facto şi de jure două trepte sigure ale identităţii de sine (lirice şi epice), de 
cunoaştere artistică a poetului-critic şi a prozatorului-critic în lege. Orice retratare a acestor 
două segmente din activitatea Domniei sale ne va impune cu de la sine putere a-i recunoaşte, 
a-i revalida “dreptul” la poezie (cu care de fapt a debutat…) şi la proză (nuvelistică şi 
publicistică, acestea ajutându-l indirect să devină critic în cele din urmă, prin dexteritatea 
stilului…), adică dreptul evaluabil la revelaţie, opus retoricului şi butaforicului, snobismului şi 
mimetismului. Cu tot caracterul uneori reticent al discursului auctorial (liric, epic ori exegetic), 
mesajul ideatic respectiv se dovedeşte agreabil şi respectabil, disociaţiile fiind făcute ex 
professo. Oricum, personajul liric /epic/ critic/ publicistic apare aidoma unui “retiar” modern al 
scrisului înarmat până în dinţi cu metafore şi epifore, cu anafore şi cu butade şi “erate” (şi la 
propriile scrieri, cu “accente de ultimă oră” etc.), nonevaziv şi eventiv, congruent şi 
nonevanescent. 
 Privit pe toate câteşipatru feţele tetraevanghelice, scrisul evocabil al lui Ion Ciocanu 
aduce grosso modo cu unul evangheliar (exempli gratia: liric, epic, critic, lingvistic/publicistic). 
De aceea, când zicem Ion Ciocanu, ne gândim personal mai întâi de toate că Domnia sa face 
parte din acea categorie nobilă de concetăţeni, de consângeni despre care întotdeauna se poate 
spune: Ecce homo ! Dumnealui merită pe deplin această atitudine a noastră din toate punctele 
de vedere. Ca filolog, om de ştiinţă, critic literar, poet şi prozator, dl Ion Ciocanu a demonstrat 
întotdeauna o măsură personală a adevărului, ea ţinând de conştiinciozitatea şi de deplina 
dăruire cunoaşterii şi promovării adevărului de lume şi de creaţie. Anume gradul sporit de 
responsabilitate în faţa adevărului de noi şi de nou, de neam şi de artă l-a determinat să apere 
oral şi în scris romanul druţian “Povara bunătăţii noastre” când forţele ideologice, ostile nu 
numai adevărului, dar şi etosului nostru, denigrau pe orice cale scrierile oneste şi polemice ale 
marelui scriitor al literelor noastre. Repercusiunile acestui gest de bună creştere şi de 
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demnitate scriitoricească, de mândrie profesională şi naţională astăzi sunt cunoscute tuturor, 
deşi lucrurile s-au desfăşurat tocmai în 1970. Domnul profesor a fost “rugat” să părăsească 
activitatea pedagogică benevol de către ştabii de odinioară. “Plecarea” de la catedra de 
literatură naţională (pe atunci “moldovenească”) îl transformă treptat pe dl Ion Ciocanu dintr-
un pedagog al universităţii într-unul al criticii literare, condiţie clasică pe care Ion Ciocanu o 
îmbrăţişează cu toată dragostea de Om de litere şi de savant, de fiu al pământului şi al duhului 
autohton, de acasă şi pentru casă. Şi dacă în adevăr “cărţile îşi au soarta lor” (“Habent sua fata 
libelli”), Ion Ciocanu de aici înainte a avut şi are, la propriu şi la figurat, viaţa cărţilor, a tuturor 
autorilor noştri clasici şi contemporani. A susţinut şi susţine rubrici speciale de cultivare a 
limbii, în mai multe din publicaţiile noastre republicane. Memorabilă pentru biografia sa de 
creaţie este de asemenea cuvântarea rostită la bicentenarul lui Gheorghe Asachi, în care a pus 
– primul la noi – problema revenirii scrisului nostru la grafia latină şi a declarării limbii 
poporului băştinaş drept limbă de stat (1988, 18 martie). Tot în acest an dl Ion Ciocanu devine 
director al Editurii Literatura artistică, unde a participat activ la democratizarea procesului 
editorial.  În 1993 ajunge director general la Departamentul de Stat pentru Limbi pe care, din 
păcate, agrarienii repede l-au desfiinţat, temându-se că vor fi atestaţi şi ei sub aspectul 
cunoaşterii limbii române. Scriitorul însă nu cedează poziţiile adevărului: creează, publică, 
polemizează intens. În anul 2000 susţine teza de doctorat “Romanul “rural” postbelic în 
perspectivă estetică”, devenind doctor habilitat. Se învredniceşte ani la rând de titlul de laureat 
al mai multor publicaţii, este decorat cu ordinul “Gloria Muncii”, cu medalia “Mihai Eminescu” 
etc. 
 O privire de ansamblu asupra activităţii literare şi umane a dlui Ion Ciocanu 
demonstrează direct şi indirect că Domnia sa este o personalitate exigentă şi atentă, 
responsabilă şi admirabilă, echilibrată şi deplin angajată în destinul scrisului şi în istoria 
destinului nostru la propriu şi la figurat nu de un an doi, ci de o viaţă de Om. Legat de cuvânt, 
de istoria lui milenară şi temerară, polivalentă şi nonindolentă, serveşte în felul său ciocanian o 
cauză ca nimeni altul, dacă aceasta ţine de adevăr şi de noi, de neam şi de nou, de perspectivă 
şi de expectativă, fără a merge în derivă sau a face deriva vreunei puteri, vorba vine. Ion 
Ciocanu este acel “retiar” modern al logosului şi al etosului, al itosului şi al frumosului, opus 
ifosului şi pseudofrumosului da capo al fine, care întotdeauna a spus şi spune verde în ochi, cu 
aplomb atunci când e cazul (oricare ar fi autorul de ieri sau de azi), că ex nihilo nihil. Model de 
verticalitate personală, profesională (profesorală şi cetăţenească) şi iisusiacă, de degustator fin 
al prozei rurale (şi nu numai) şi de interpret exponenţial şi deictic al poeziei, de promovator al 
unui stil exegetic ce ţine de explicitate şi de expresionism totuşi în parte, dacă nu în mare, de 
apărător şi promotor al ideii de noi şi de nou, de adevăr şi de neam din orice perspectivă 
(istorică sau lingvistică, literară/artistică sau publicistică) şi nu în ultimul rând de cultură a 
polemicii directe sau indirecte cu grafomania sau cu “deşertăciunea deşertăciunilor”, biblic 
vorbind. Printre altele, polemica la obiect cu mai mulţi dintre colegii de breaslă a contribuit 
evident la cristalizarea şi consolidarea caracterului atitudinal al exegetului, determinându-l a 
lupta până în pânzele albe cu minciuna, cu tot ce barează sau eclipsează adevărul, căile şi 
accepţiile lui sau face să stagneze evoluţia necesară a acestuia în segmentele socioumane şi 
socioculturale ale universului, ale spaţiotimpului nostru actual, autohton şi naţional, şi nu 
numai. În poezie, în proză (în cea propriu-zisă şi în cea critică, de idei), în publicistică şi în 
eseistica pe teme de lingvistică Ion Ciocanu este un luptător cu sine şi pentru sine, pentru 
adevărul de sine şi de noi întreg. În oricare dintre domeniile sale tetraevangheliare Domnia sa 
ştie ca nimeni altul a-şi găsi partea sa de zbor, de activitate febrilă şi responsabilă, 
nonversatilă, domeniul pe care îl îngrijeşte cu străduinţă şi vocaţie pedagogică personală, 
grădinărească, gospodărească (fie în ipostază de conferenţiar universitar, fie în cea de cronicar, 
de critic sau de istoric literar, de eseist sau de publicist, de savant sau de polemist galant…). În 
acest sens sunt remarcabile înseşi cărţile ce-i poartă semnătura şi peste care nu putem trece 
lesne dintr-un motiv sau altul, de vreme ce ele constituie “treptele” sale “nebănuite” în urcuş, 
în numele de Om şi de personalitate, în cerul infinit al frumosului insolit de care a  fost vrăjit de 
la bun început şi care reprezintă volens-nolens însăşi scara vieţii Domniei sale în cuvânt. Este 
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vorba de “Unele probleme de estetică” şi de “Articole şi cronici literare”, de “Itinerar critic” şi de 
trilogia critică “Dialog continuu” – “Clipa de graţie” – “Permanenţe”, de “Măsura adevărului” şi 
de “Argumentul de rigoare”, neuitând fireşte de “Podurile vieţii şi ale creaţiei” (monografie 
despre activitatea literară a lui Ion C. Ciobanu), de “Paşii lui Vladimir Curbet” (studiu 
monografic despre originala personalitate a  directorului general şi prim-maestru de balet al 
Ansamblului Academic de Stat de dansuri populare “Joc”), de studiul “Rigorile şi splendorile 
prozei “rurale” (despre activitatea scriitorului Vasile Vasilache) sau de studiul critic despre 
activitatea scriitorilor moldoveni în domeniul publicisticii “Din frământul necunten al vremilor”, 
de volumele “Dreptul la critică”, “Reflecţii şi atitudini” şi “Cu faţa spre carte”, de compendiul 
“Literatura română contemporană din Republica Moldova”, de volumul critic “Dincolo de literă”, 
de “Literatura română. Studii şi materiale pentru învăţământul preuniversitar”, de “Scriitori de 
ieri şi de azi”, precum şi de volumele de eseuri şi publicistică lingvistică “Atât de drag…”, 
“Zborul frânt al limbii române”, “Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate”, “Conştientizarea 
greşelii” etc., cărţi făurite cu multă acribie şi cu o aleasă dragoste pentru artă, adevăr, pentru 
Măria sa omul din Om, ele fiind totodată şi un model de atitudine socioumană. Or, vorba 
recenzentului Ion Pârnău, ele sunt un rar “exemplu de hărnicie şi devotament” pentru cuvântul 
trăit şi cinstind frumosul şi adevărul din toate perspectivele lui creatoare. Cu alte cuvinte, Ion 
Ciocanu este criticul care n-a cruţat cerneala inspiraţiei pentru nici unul dintre scriitorii plaiului 
şi ai graiului mai mult sau mai puţin realizaţi, întru a le disocia gândirea şi a le detecta simţirea, 
unda de comunicare cu cititorul, cu sinele.  

Privit dintr-o parte şi de peste tot, acesta este Omul, Poetul, Prozatorul, Criticul şi 
Publicistul Ion Ciocanu trăindu-şi onest şi modest ideile personale şi originale şi dezvăluindu-le 
cu aceeaşi apetenţă şi pe ale colegilor săi de condei, de breaslă şi de destin. Şcolit la 
patrimoniul autohton şi naţional al omeniei şi al cumsecădeniei, dar şi la cel al filologiei şi 
filosofiei, Domnia sa manifestă întotdeauna o atracţie deosebită faţă de operele inspirate, 
dovedindu-se unul dintre cei mai laborioşi critici şi istorici literari ai spaţiotimpului nostru de aici 
şi de acum, însă şi un critic acrimonios faţă de pseudovalori şi aparenţe. Apoi acribologia lui de 
acasă şi pentru casă face ca stilul Dumnealui să devină cu adevărat fosforescent, interesant şi 
fascinant în cuprinderea ideii de parte şi de întreg, stăpânit de o intuiţie fină şi de o luciditate 
ieşită din comun. Oricum, acesta este Omul şi Personalitatea, scriitorul şi criticul care fac una şi 
care, adunându-şi zestrea literară în  volume, rămâne un incomod al comodităţii critice, care 
refuză direct şi onest ceea ce nu-l onorează în nici un fel, de vreme ce Dumnealui îi convine 
fireşte mai mult întregul decât partea. Cărţile Domniei sale sunt faptele pe care le-a săvârşit cu 
mâna pe inimă şi cu judecata dreaptă a conştiinţei la masa de scris.  Pornind de la cuvânt, a 
ajuns tot la cuvânt, adică la carte, la partea întregului - un loc pe care şi-l râvneşte desigur 
fiecare mânuitor truditor dezinteresat al condeiului/al vocabulei şi al scrisului în care te reflecţi 
ca cerul în oglinda limpede a izvorului interminabil. 
 
II. Conştiinţa timpului interior 

Acta, non verba. 
          Proverb latin 

 
 Ion Ciocanu este un scriitor epic, în primul rând, nu numai în sensul comentării la zi, aici 
şi acum, şi al coagulării eseului, discursului, articolului, studiului etc., dar şi în acela de autor al 
propriei sale creaţii nuvelistice. Prozele publicate între timp denotă cu certitudine prezenţa unei 
reale căutări de sine psihologice şi ideatice, realiste şi profesioniste. Personajele sale epice 
dispun de un mobil etico-civic propice evoluţiei de sine a genului şi a eului, a mutaţiillor 
sufleteşti marcante ale momentului, din care-şi extrage cu dezinvoltură şi cu elan, cu pasiunea 
lirismului indirect, aproape eliptic şi sobru,  lucid întregul areal al trăirilor de sine dinspre om şi 
societate, dinspre problemă şi situaţie, asociaţie şi disociaţie. 

Parabolic şi eminamente etic, episodic şi asimetric, cadrul nuvelelor ciocaniene dezvăluie 
lesne un mânuitor abil şi sigur al desenului lirico-epic şi o virtuozitate bine pusă la punct a 
detaliului artistic explorată cu gust şi rafinament narativ şi semnificativ pe care îl fructifică pe 
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un bonton al pătrunderii adânci a ideii de om, de pământ şi de atitudine, fiorul trăirii 
psihologice fiind întotdeauna unul palpitant, plin de vigoare sufletească şi de crez cetăţenesc, 
de o morală profund autohtonă şi general-umană. Local şi cristalin în cazul dialogurilor şi mai 
ales al abaterilor lirice, filosofice prin grefările lor intermitente, eliptic şi esopic, ca nuanţă şi 
substanţă, echidistant şi niciodată delirant, stilul prozelor Dumnealui se înscrie în acela al 
tradiţiei cultivate în cadrul generaţiei sale. “Fereastră deschisă”, “Floare rară” şi “Mijlocul verii”, 
prin cercurile lor concentrice şi parabolice, suprapuse nonideilor şi conformismului anchilozat, 
vetust, anost, exprimă un nuvelist aţos al rigorilor etice de moment (şi nu numai) şi mai puţin 
al celor tehnice şi emfatice, el afirmându-se firesc şi fiesc în cadrul conştiinţei de sine a timpului 
interior, ca şi alţi prozatori ai momentului şasezeci-şaptezeci al secolului al XX-lea din 
segmentul moldovenesc interriveran, est-prutean al limbii române. Critica dealtfel a remarcat 
unele dintre calităţile inextricabile ale scrisului său nuvelistic cu priză la cititori, la cartea vieţii 
şi la viaţa cărţii. 
 
III. Probitatea sau sarcasmul scrierii de sine 

 
 Amori finem tempus, non animus facit. 

          Proverb latin 
 
 Concursul de împrejurări vitale şi existenţiale ce au favorizat latent întâmplarea de 
odinioară a volumului liric al prozatorului şi criticului literar Ion Ciocanu “Poeme de dragoste” 
cu toată voia hazardului dincolo de “pragul atoatevăzător” al situaţiei de sine şi de “vineri”, 
când izvorul Măriei sale Dragostea “secă” nu cu de la sine putere sau vrere, părea oarecum 
epuizat într-un anume sens. Or, ce mai putea să adauge, bunăoară, inspiratul îndrăgostit la 
capătul punctului subit? Surpriza însă, se vede, vine întotdeauna de acolo de unde n-o prea 
aştepţi. Şi iată-l din nou pe “trinitarul” (de atunci) Ion Ciocanu în ipostază de poet, călăuzit pe 
făgaşul versurilor de neuitatul Amor cu săgeţile lui nelipsite de harul de a bate drept în ţinta 
inimii omeneşti grele de încercări şi de ispite arzătoare… Deci, să zăbovim asupra 
rândurilor/gândurilor care pun în relief ipostaza nouă sau continuă a scriitorului de a glosa 
indirect pe marginea unui motiv vechi de când lumea şi nou în vecii vecilor, numit dragoste. 
“Învierea de luni” a dragostei şi a scrisului său, indirect fireşte, este un fapt împlinit. Poetul de 
altădată amorezat-lulea pare de astă  dată destul de cochet, judecând după forma versului şi 
după formula lirică moralist-didactică, tradiţionalistă şi sentimental-elegiacă, euforică şi 
senzuală, nu lipsită şi de un farmec al ei imanent, ce traduce în fond în termeni reali şi 
expresivi, lirici eminamente, probitatea sau sarcasmul scrierii de sine, probitate prezentă atât 
în volumul “Poeme de dragoste”, cât şi-n cel de-al doilea, intitulat la fel de simplu şi de 
nepretenţios – “Alte poeme de dragoste”. 
 Acelaşi anturaj intim, acelaşi decor liric, aceeaşi aspiraţie a comunicării, a mărturisirii 
sentimentului de dragoste (efemer şi etern, gingaş şi aspru, responsabil şi tămăduitor, salvator 
şi tiranizator, conştient şi inconştient…) fac în fond obiectivul versurilor care prin legea lor 
scrisă şi nescrisă continuă conturarea universului precedent dinspre necesitatea reală şi 
primordială a dragostei. De aici, pesemne, şi strădaniile directe şi indirecte ale scriitorului de a 
accentua valoarea  morală, intimă şi civică, spirituală. Elocventă este în acest sens întreaga 
carte care stă sub semnul înnoirii sufleteşti şi sentimentale hrănite de materia simbolică a 
dragostei; dealtfel ca şi-n cazul volumului precedent, unde domină lirismul echilibrat, dozat şi 
colorat de parfumul interior al sentimentului şi sentimentalismului. Avem, aşadar, acelaşi 
univers personal proiectat pe un cadru pastelic, în natură, în mijlocul ei întotdeauna ademenitor 
şi viu, expresiv. 
 Racursiul poetului este unul liric, însă de natură didactică, mai bine zis, - pedagogică. 
Nu în sensul de a ne prezenta un sentiment prin teatralizarea unui amor (a unui cuplu x şi  y),
 ci prin nuanţarea subtextuală a acestui sentiment (firesc turnat în cuvânt, frazat adesea 
sobru şi destul de pedant), ce ţine lumea în  picioare, prin dorinţa de a-l ocroti prin intermediul 
cuvântului şi al atitudinii respective de ignoranţa şi de aroganţa umană, prin umorul fin, cu iz 
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patriarhal de basm. Într-un atare context poemele de dragoste (şi de îndrăgostit, de pedagog 
păţit al dragostei…) pot fi lecturate nu fără rost şi nu numai cu zâmbetul pe buze, ironic adică. 
Or, distanţarea ironică, privirea dintr-o parte este necesară şi în dragoste, în viaţa intimă a 
omului la o adică, întru a putea depăşi pragul constrângerilor etico-civice preconcepute, precum 
şi al mulţişorilor ani de suportabilitate şi armonie reciprocă, astrologic vorbind. Personajul liric 
al poemelor este, ca şi-n volumul precedent, unul care trăieşte sentimentul primăvăratic al 
iubirii. Pentru el “a iubi e primăvară”, blagian metaforizând. De aceea e cântată mai mult 
bucuria acestei împărtăşiri amoroase, festive, cu rare cazuri trecând sau apropiindu-se de 
hotarele “toamnei”. 
 Poezia de dragoste a lui Ion Ciocanu ad rem şi ad valorem este una contemplativă şi 
primăvăratică, fapt explicabil prin natura însăşi a versificaţiei, care în fond celebrează bucuria şi 
prezenţa dragostei, ca să nu zicem a amorului ambuscat, teatralizat. De aceea efuziunile lirice 
rar când erup din interior. Iar atunci când ele îşi fac totuşi loc în poemele Dumnealui, scriitorul 
îşi demonstrează cu lux de amănunte natura poetică, elanul, întreaga pasiune de a scrie 
inspirat, punându-şi în uz toate virtualităţile literare. Este cazul poemului antologic “Bate 
vântul”, un adevărat model de poezie clasică de dragoste, unde firescul, realul, sentimentul şi 
folcloricul fuzionează perfect, în mod exemplar. O atare piesă lirică îndreptăţeşte întreg efortul 
unei cărţi: “…Bate vântul printre nuci, / Stai, iubire, un’ te duci? / Bate vântul printre meri, / 
Dar tu nu eşti nicăieri…” 
 Dacă Ion Ciocanu ar fi scris dintr-o întâmplare numai această poezie de dragoste în 
viaţa lui literară (de prozator şi de critic literar, cum îl cunoaştem mai mult cu toţii…), totuna 
merita pe deplin numele de poet, deoarece el, acest poem, poate evident cu cinste face faţă 
oricărei antologii lirice serioase. 
 
IV. Clepsidra între parte şi întreg sau Revelaţia artei scriitoriceşti 
 

        Labor omnia vincit improbus. 
          Proverb latin  

  
Peisajul literar-artistic, sociouman şi sociocultural al spaţiului nostru est-prutean l-a 

favorizat prin întâmplarea destinului pe dl Ion Ciocanu, alături de înaintaşii săi Ştefan Ciobanu 
şi Vasile Coroban, precum şi alături de colegii de breaslă Mihai Cimpoi, Mihail Dolgan şi alţii, să 
contribuie din plin la valorificarea şi conturarea proeminentă a patrimoniului nostru naţional sub 
un unghi de vedere propriu modului său de a vedea lucrurile şi fenomenele în legătura lor 
dialectică şi interdependentă, de acasă. Contextul descris cu o deosebită densitate 
informaţională şi ideatică, atitudinală, dezvăluie faptul că Domnia sa are întotdeauna ochiul 
vigilent la zborul cuvântului şi al ideii şi auzul deschis fiecărui sunet venind din interiorul 
lucrărilor. Dincolo de orice comentarii, în peisajul nostru literar este, fără îndoială, cel mai 
prodigios critic şi istoric literar contemporan. Stilul său demonstrativ şi sintetizator, acoperit de 
fiorul semiliric şi de cel meditativ-asociativ, detectează măsura adevărului literar exprimat 
metaforic şi se racordează obiectiv-subiectiv universului etico-civic şi ideatic al scrierilor în 
limita nescrisă a bunului-simţ şi a echilibrului dialectic dintre formă şi fond. Modul său specific 
şi particular de a dezvălui filoanele aurifere ale operei supuse disociaţiei, lovinescian vorbind, 
face din scrisul critic al Dumnealui un model personal de pătrundere şi de susţinere a ideii de 
artă literară. În această constelaţie de idei activitatea lui de comentator inspirat şi de 
propagator dezinteresat al cuvântului artistic este impunătoare ca şi aceea a lui Vasile Coroban 
sau a lui Mihai Cimpoi. Vigoarea ideilor şi veracitatea sentimentelor, conştiinţa apartenenţei la 
universul românesc imprimă scrisului dlui Ion Ciocanu o pondere spirituală superioară care 
cinsteşte deopotrivă atât simplitatea şi accesibilitatea, cât şi tăria şi măiestria artistică, atât 
plasticitatea, cât şi revelaţia artei sale  scriitoriceşti. 

Criticul şi istoricul literar Ion Ciocanu este în felul său aidoma unei clepsidre între parte 
şi întreg, figurat vorbind. El este, probabil, unicul dintre scriitorii din spaţiul nostru 
moldovenesc care nu numai că a citit aproape tot ce-au aşternut pe hârtie colegii / confraţii săi 
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de breaslă, dar şi a comentat într-un fel sau altul la obiect şi obiectiv-subiectiv scrisul acestora, 
îndeplinindu-şi onest obligaţiile de cetăţean, de cavaler critic al literelor noastre. Pana 
Dumnealui tresaltă la orice sclipire metaforică, ideatică, la orice aspect particular de limbă şi de 
stil, la fiece nuanţă lirică şi la orice detaliu artistic sugestiv atunci când reliefează portretul de 
creaţie al unui poet sau prozator, al unui dramaturg sau critic literar. 
 
V. De la peristil la prostil sau Proba de foc a elocvenţei critice 
          

Cuique suum. 
       Aforism din dreptul roman 

 
Personalitate intelectuală şi cultural-artistică polivalentă şi proeminentă, dl Ion Ciocanu 

a dat odinioară, în plină stagnare sociumană, spaţiului nostru est-prutean unele dintre cele mai 
notorii şi ample studii de strictă necesitate profesională, cum este, bunăoară, trilogia sa critică 
“Dialog continuu” – “Clipa de graţie” – “Permanenţe”. După decenii de fructuoasă activitate pe 
tărâmul literelor noastre, Domnia sa publică în cunoscuta colecţie “Biblioteca şcolarului” a 
Editurii Litera volumul “Literatura română contemporană din Republica Moldova”. Deşi formal 
lucrarea e destinată elevilor şi liceenilor, ea este întâi de toate o operă literară, adică o istorie 
literară cu un personaj activ, principal şi principial, distinct, indirect vorbind (care este autorul 
însuşi), şi cu o reţea întreagă de alte personaje secundare (literare, critice etc.), graţie cărora, 
prin suprapunere, prin comparaţie şi analiză propriu-zisă, funcţionează toate planurile şi 
construcţiile–anexă ale prostilului (ale edificiului) de după peristil (de după coloane). 

Prin discernământul critic obiectiv, prin manieră şi stil, modelul critic ciocanian se 
apropie intim de cel vehiculat mai cu seamă de fostul său profesor Vasile Coroban în “Romanul 
moldovenesc contemporan”, adică el îmbracă ad libitum condiţia clasică a criticului român din 
perspectiva părţii şi a întregului (diacronic şi sincronic, cultural-artistic). Şi chiar dacă ipotetic o 
istorie literară nu poate evident (şi nici nu trebuie la o adică) împăca toate gusturile (şi nici 
taberele, de obicei, opuse) şi principiile generaţioniste, ca şi orice altă lucrare dealtfel, ea poate 
fi de real folos şi părtaşilor adevărului respectiv, şi – de ce nu? - adversarilor acestuia. Cu atât 
mai mult cu cât ea este rodul spiritual al unei activităţi umane angajate cu de la sine putere a 
face ordine ideatică într-o istorie şi într-o cultură literară cu mari eclipse, cu incertitudini, cu 
inconsecvenţe, cu inadvertenţe şi cu reduse totuşi în timp şi spaţiu potenţe de manifestare în 
definitiv. Dl Ion Ciocanu tocmai de aceea demonstrează şi prin “Literatura română 
contemporană…” o virtuozitate scriitoricească proprie. El scrie, de fapt, un roman critic, 
istorico-literar cu o seamă de personaje care sunt, prin dedublare, Poezia, Proza, Dramaturgia, 
Critica şi Istoria literară şi, fireşte, autorul însuşi (îmbrăcând de fiece dată haina figurată a 
acelor însoţitori de drum – tetraevanghelici, vorba vine…) în fenomenul nostru artistic, cu o 
reţea complexă de probleme, cu studii generale şi cu compartimente concrete constitutive, 
nemaivorbind de anexele bibliografice selective şi de materialul cronografic şi de netăgăduita 
lor valoare orientativă şi documentară. Judecăţile aproape fără excepţie sunt sigure şi la obiect, 
ad rem, mai ales acele apreciative şi critice, sociolingvistice sau cultural-artistice cu accentele 
respective şi cu spunerea adevărului pe toate feţele, cu delimitarea netă a lucrărilor mai mult 
sau mai puţin valoroase de cele mimetice sau aservite, de moment sau de conjunctură, de 
rătăcire sau delirante. 

“Literatura română contemporană…” a dlui Ion Ciocanu constituie una din probele clare 
ale vocaţiei sale critice şi istorico-literare. La apariţie am numit-o “cel mai serios copil artistic al 
Dumnealui”. Faptul că volumele anterioare de studii, articole, şi eseuri îl prezentau mai mult de 
fiecare dată într-o ipostază sau alta (de comentator pertinent sau de analist sagace, de eseist 
persuasiv sau de cronicar personalizat) nu înseamnă că lucrările lui nu erau de real folos şi de 
imperioasă stringenţă, de vreme ce activitatea lui fructuoasă cuprinde atât domeniul prozei, cât 
şi al poeziei, al criticii literare şi al esteticii. Ba mai mult, atare îndeletniciri cer evident nu 
numai o perspiraţie, dar şi o râvnă intelectuală sisifică adesea, dată fiind nesiguranţa stabilităţii 
valorice şi firescul unei evoluţii de durată. Totuşi, această exegeză îl pune într-o altă lumină, şi 
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anume în reflexele unei galerii care duce spre edificiul jinduit vreme de o viaţă trudind în 
sudoarea frunţii asupra cuvântului şi autentificând ideea de literatură naţională, şi nu numai din 
spaţiul moldovenesc. Am zice că travaliul în cauză este proba de foc a elocvenţei critice a lui 
Ion Ciocanu. Pentru că scrisul său critic în definitiv, prin partea sa critică, ca şi arta în genere, 
este imaginea reflexivă a noastră, a ideii de noi din perspectiva comunicării specifice. În atare 
ordine de idei o istorie a literaturii este, de fapt, o panoramă a tălmăcirii unui întreg dinspre 
parte (sau părţi). Ceea ce a şi făcut distinsul critic, maestrul Ion Ciocanu. 

Oricum, ideea de peristil, căreia autorul i-a slujit din interior decenii de activitate literară 
fructuoasă, l-a adus finalmente la împlinirea ideii de sine şi de prostil protector consfinţită 
estetic dinspre şi întru autonomia literaturii române contemporane, dinspre nevoia noastră de 
ea şi a ei de noi şi de nou, adică a părţii de întreg şi a întregului de parte. 
 
VI. Idiostilul unei estetici in nuce 
 

Redde Caesari quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei, Deo. 
         Sentinţă latină 

 
Faţada proeminentă a exegezei originale şi bine fundamentate a savantului Ion Ciocanu 

“Literatura română. Studii şi materiale pentru învăţământul preuniversitar” faţă de “Literatura 
română contemporană din Republica Moldova” (din colecţia “Biblioteca şcolarului”) şi-a extins 
investigaţiile, completându-le evident nu numai simbolic şi panoramic, intrând deopotrivă în 
spaţiul timpului baroc (cantemirian) şi enciclopedic, istoric, istoriografic (al cronicarilor şi 
istoriografilor: urechian,  costinian, neculcian), dar şi în cel iluminist (budai-deleanian, prin 
epopeea “Ţiganiada”), romantic şi critic din secolul al XIX-lea, precum şi în cel din secolul al 
XX-lea, prin cei mai reprezentativi creatori în genurile literare consacrate, mai puţin comentat, 
dacă nu  denigrat în parte în istoria literelor noastre de ieri dintre Nistru şi Prut. Cazul de 
“operă literară” pe care îl semnalează travaliul respectiv al criticului şi istoricului literar Ion 
Ciocanu nu poate fi trecut cu vederea din mai multe considerente. În primul rând, apariţia unei 
atare lucrări a fost favorizată de un anume concurs de circumstanţe evolutive, produse între 
timp în arealul nostru, dictându-i unitatea interioară din care provine expresia ei proprie, sui-
generis şi totală, adică însuşi idiostilul ei literar, estetica ei in nuce. 

Între text şi subtext, critica eseistică/estetică a dlui Ion Ciocanu îşi manifestă cu brio şi 
consecvent da capo al fine întregul ataşament profund interior faţă de evoluţia magnifică a ideii 
de frumos, de necesar şi de ideal, de la o epocă la alta,  de la un autor la altul, de la un stil la 
altul, de vreme ce “Le style c’est l’homme même” (Buffon). Oricum, literatura română de la 
origini până în prezent este privită în întreaga şi deplina ei armonie stilistică orientativă şi 
persuasivă, biaxială – cultural-artistică. Culmile pe care le luminează, dincolo de maniere şi 
curente din negura de vremi, cu ochiul său de exeget încercat şi calm, înţelept şi expert, 
posedând atât siguranţa stilului şi a gustului, elevat şi alintat, al creaţiei (ca autor de nuvele şi 
de poeme erotice…), cât şi pe cel al degustării distant-ironice a farmecului artistic, textual sau 
subtextual, al operei, şi “calitatea cea mai de preţ” a vocaţiei lui Ion Ciocanu – “diagnosticarea 
precisă şi rapidă a valorii” (Mihai Cimpoi) sunt într-adevăr acele pe care timpul le-a statornicit 
în perimetrul creator al patrimoniului naţional şi civilizator. Ele ţin de frumuseţea atică a 
universului lor culminativ, şi nu de faţadă, ci de elocvenţa şi de luminanţa formelor briante şi 
măiestrit  închegate. 

Dictată de “starea de lucruri obiectivă” (legată de “prevederile curriculumurilor” la 
disciplina respectivă), exegeza “Literatura română…” oferă cititorilor ei nu numai “o expunere 
sistematică şi analitico-sintetică” a operelor, dar şi o tăcută şi nedeclarată concepţie asupra 
ideii de literatură şi de frumos, de necesar şi de ideal, ea fiind în adevăr nu numai “un sprijin 
solid” pentru tinerii studioşi la susţinerea examenelor de bacalaureat şi pentru cele de admitere 
la instituţiile de învăţământ superior, ci şi un model personal şi indirect de înţelegere, de 
pătrundere din interior şi de acasă a patrimoniului nostru literar-artistic din totdeauna şi pentru 
totdeauna. Este un efort asiduu şi un risc personal de caracter de a păşi dincolo de habitual şi 
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de a detesta – şi pe această cale – infertilitatea întoarcerii de la altfel-ul propus de Domnia sa 
la astfel-ul cu care încercaseră să ne obişnuiască cercetătorii de până acum. 

Impunătoare şi concisă, bazată pe o “metodă proprie de analiză literară” (Vasile 
Coroban), critica “de factură eseistică” (Olga Irimciuc), opera critică ionciocaniană, dincolo de 
finalitatea pedagogică “interpretativ-explicativă” (Mihail Dolgan), în perimetrele ei clasice şi 
contemporane, relevă o putere de judecată individuală, superioară didacticismului şi 
pedagogismului pur totuşi, ea întrunind, prin caracterul ei decelabil şi prin stilul culant, 
asimilabil şi epilogistic în forţa ei expresivă cristalizată în fond, factorii estetici ad infinitum ai 
scrisului şi ai interpretării în unitatea lor indestructibilă. Aici pana exegetului adună “bob cu 
bob” deplina /totala şi sapientala comoară a “spicului” ce hrăneşte la propriu şi la figurat 
ogorul/ ogoarele cuvântului românesc de la origini până în prezent în evoluţiile lui lirice, epice, 
dramatice, critice şi estetice în definitiv cu asupra de măsură, accentele logice şi sui-generis 
privind idiostilul creat din capodopere şi din mari revelaţii ale artelor limbajelor (poetice, epice, 
dramatice, critice etc.) de la cronicari la “ochiul al treilea” al şaptezeciştilor reprezentativi, după 
Domnia sa. 

Dacă “stilul reprezintă, conform concepţiei blagiene, nişte valori extraestetice pătrunse 
în estetic”, atunci fireşte că momentul cel mai dens şi mai intens colorat, mai limpezit şi mai 
împătimit de ideea de frumos, de etos şi de logos, al exegezei rămâne (precum şi era de 
aşteptat…) cel al generaţiilor şaizeciste şi şaptezeciste. Multe dintre eseurile privind creaţia 
acestor autori, dealtfel ca şi cele referitoare la scrisul generaţiilor precedente, iradiază nucleul 
lucrării din diferite unghiuri de vedere şi cu o forţă plastică de convingere pilduitoare. 

Comprimată şi sedimentată aidoma cristalelor curcubeice, strălucitoare, prin ideaţie şi 
prin echilibrul expresiv, persuasiv, atitudinal-polemic şi deideologizat faţă de alte istorii de la 
noi de mai ieri sau de pseudoistoriile “scrise pe ape”,  “Literatura română…” de dl Ion Ciocanu, 
deşi nu se vrea direct o istorie literară ad litteram şi ad-hoc, ea, prin virtuţile ei literare 
/extrapedagogice, depăşeşte modestul titlu de culegere / antologie de “studii şi materiale 
pentru învăţământul preuniversitar”, necesară – vorba lui Alexandru Burlacu – pentru orice 
categorie de cititori (de la liceeni la academicieni…), prin “valoarea cognitiv-estetică”, prin 
idiostilul esteticii in nuce acoperit şi constituit idealmente nucleic (de la caz la caz…), fapt care 
consolidează din interior construcţia panoramică / “istorică” secular-milenară a întregului. 

Simplitatea şi sinceritatea, cele două albii ale stilului critic ionciocanian, pedantismul 
ordonator, cu rang de principiu (de structură şi de factură intelectuală) al ideilor seculare 
profunde, generatoare de imprevizibil şi de mutaţii în mişcarea literelor româneşti, favorizează 
la maximum accesibilitatea şi cognoscibilitatea personalităţilor distincte ale patrimoniului 
naţional dintotdeauna sub un raport / aspect sau altul al mesajului exegetic al lucrării demnă 
de cea mai înaltă preţuire în cadrul cultural-artistic al vieţii noastre spirituale şi nu numai 
publicistice sau critice, pedagogice sau didactice. Racordată la fluxul continuu al memoriei de 
noi şi de nou, etnopsihologice şi ideatice, culturologice şi filologice, exegeza respectivă 
cinsteşte prin cumulul ei considerabil de imagini diverse şi diferite, singulare şi complexe, fără 
a cădea în excese nedorite de un gen sau altul şi prin demonstraţia unei griji paterne şi 
deosebite, delicată, grădinărească în adevăr, nu numai faţă de “cuvântul” “formelor”/operelor 
/capodoperelor artistice, dar şi faţă de “forma”, de “nevoia de supletivitate” (Vasile Coroban) a 
stilului, vorbind în metaforă. Faptul a fost remarcat de Mihai Cimpoi, care releva, între altele, 
că Ion Ciocanu “dezaprobă podoabele: este sobru şi cumpătat în expresie, nededându-se 
divagaţiilor eseistice, dezgustător de rafinate”. Domnia sa mai sublinia în contextul dat că 
această individualitate notorie a literelor noastre, a spiritului critic românesc de aici şi de acum, 
“este, indiscutabil, o conştiinţă critică lucidă, capabilă de a delimita esenţialul şi de a refuza 
accidentalul şi valoarea falsă…”. 

Cele menţionate ne pun în faţa unui serios şi scrupulos cunoscător nu numai al literelor 
basarabene în particular, dar şi al celor româneşti în general, odată ce aventura spirituală a 
exegezei “Literatura română…” are în coordonatele ei fundamentale, ştiinţifice / teoretice şi 
practice un traseu greu de parcurs pe jos şi cu un bagaj literar obişnuit, nemaivorbind de 
stăpânirea  temeinică şi exhaustivă a instrumentarului critic, terminologic, filologic. Pentru 
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mulţi dintre cititori (şi de ce nu şi dintre profesori, critici etc.?) aceasta rămâne încă de 
domeniul cercetărilor viitoare, de vreme ce “lumea cuvintelor, vorba autorului, este una fără 
margini, fără de capăt”. 

Apetenţa constantă şi militantă pentru adevărul întregului şi pentru întregul adevăr al 
idiostilului literaturii române, trăite cu toate fibrele fiinţei şi conştiinţei de sine, de noi şi de nou, 
personale şi socioumane fac din căutările re-creatoare ale lui Ion Ciocanu un neîndoios efort de 
culturalizare şi de edificare a celor însetaţi de cunoaşterea patrimoniului naţional artistic de la 
origini până în prezent. Exegeza se impune întâi de toate prin directitudinea ei, aceasta fiind 
formula / forma sa critică, de vreme ce filiera / calea critică a acesteia trece prin întreg spaţiul 
idiostilului literelor române nonefrenată de macroreliefurile prozei şi poeziei, publicisticii şi 
dramaturgiei, criticii literare. Însăşi ideea de stil (de la stil la idiostil, de la peristil la prostil…) 
constituie factorul consolidant al travaliului ce-l insularizează în cadrul generaţiei sale de 
exegeţi din arealul literar autohton de expresie românească. 
 
VII. Un îndrăgit şi-ndrăgostit de limbă 
 

Quod scripsi scripsi. 
    Proverb latin 

 
 Visul de a şti bine literatura, ca şi cel de a cunoaşte bine limba strămoşească, ne-ar 
putea “înzeci puterile” căutării şi perseverării întru a ne onora datoriile sufleteşti, etico-civice şi 
estetice în faţa timpului general-uman şi interior, conştiinţei de noi şi de nou pe nou din 
perspectiva destinului. Oricum, volumele de publicistică pe teme lingvistice “Realitatea în 
cuvânt şi cuvântul în realitate” şi “Conştientizarea greşelii”, ca şi “Atât de drag…” şi “Zborul 
frânt al limbii române”, articolele şi eseurile de cultivare a limbii şi de sociolingvistică şi nu 
numai, poco a poco reliefează preocupările de vârf ale unui înzestrat narator şi observator fin şi 
neîntrecut cronicar polemic al fenomenelor lingvistice din viaţa limbii noastre şi din limba vieţii 
noastre privite din afară şi din interior, din cuvântul inamisibil şi strălucitor / fermecător şi de 
pe muntele vrăjit al gândului întotdeauna înaintemergător. Scriitorul, evident, este un ales al 
cuvintelor, al profesiei, al vocaţiei. În persoana dlui Ion Ciocanu cuvintele au de partea lor nu 
numai un poet şi un prozator, un critic şi un publicist lingvist, dar şi un îndrăgit şi-ndrăgostit de 
limbă. Vocaţia sa tetraevanghelică poartă şi această cruce, nedeclarată şi simbolică, a 
destinului cuvântului potrivit, scris şi rostit corect şi la locul potrivit. Ca şi-n celelalte 
compartimente ale activităţii Domniei sale, şi-n compartimentul de publicistică pe teme de 
lingvistică dl Ion Ciocanu este pedagog de o aleasă viţă capricornică, pledând întotdeauna 
pentru adevăr, ca un cavaler al acestuia cu trup şi suflet. Fapt care nu poate să nu ne 
sporească şi mai mult admiraţia pentru scrisul şi pentru contribuţia Domniei sale la prosperarea 
literelor noastre la propriu şi la figurat. Dar să “ascultăm” şi alte opinii, de astă dată venind din 
partea specialiştilor în materie nu de azi sau de ieri, ci din mediul ştiinţei filologice, din 
detaşamentul de savanţi notorii al plaiului moldovenesc. “Ion Ciocanu, scrie dl Anatol Ciobanu, 
profesor universitar, doctor habilitat în filologie, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe, 
este un filolog în sensul clasic al termenului, fiind în egală măsură un literat de anvergură 
(critic şi istoric literar) şi un lingvist pasionat (un harnic şi competent cultivator al normelor 
limbii literare române), un talent recunoscut în mediul socioumanistic şi cultural basarabean, 
unul dintre cei mai prestigioşi şi mai fertili mânuitori de condei. Or, pentru a reacţiona imediat 
la cele ce au loc în viaţa publică, în cultura şi literatura acestui “picior de plai”, e nevoie de 
informaţie la zi, de muncă în sudoarea frunţii în biblioteci, arhive etc. Talentul, oricât de mare, 
se cere alimentat continuu, şi anume munca 1-a ridicat pe Ion Ciocanu – dornic de carte, 
meticulos în toate, capabil, insistent şi ambiţios în sensul bun al cuvântului – până în vârful 
piramidei ştiinţifice”. Redutabilul filolog, savant cu renume, apreciindu-i “valoarea teoretică şi 
didactică” a lucrărilor “Literatura română contemporană din Republica Moldova” şi “Zborul frânt 
al limbii române”, accentuează că “pe linia acestor succese incontestabile se înscrie şi 
următoarea lui carte “Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate”. Lectura volumului respectiv 
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e mai mult decât incitantă, ea îi deschide cititorului ochii inimii pentru a nu comite o seamă de 
greşeli în vorbire şi în scris, atenţionându-l să evite poluarea graiului şi cultivarea unui mod 
ignorant de viaţă în cuvânt, lipsit de logica bunului-simţ şi de cultul pentru corectitudine, 
pentru plasticitate şi expresivitate vie, sănătoasă şi de acasă. 
 Referindu-se la ghidul radiofonic, de dimineaţă, În lumea cuvintelor, şi la ciclul de 
emisiuni televizate, de seară, Norma literară şi uzul, academicianul Mihai Cimpoi remarcă, pe 
bună dreptate, că poetul şi prozatorul nu dispar din eseurile lingvistice ale savantului Ion 
Ciocanu. Mai mult, distinsul critic relevă tranşant că “parte din eseurile lui Ion Ciocanu sunt 
nuvele autentice” şi că “în condiţiile rusificării aceste a românilor est-pruteni… activitatea de 
cultivator al limbii, susţinută de Ion Ciocanu cu o perseverenţă de invidiat, iese una de 
apostolat, în sensul acţiunilor culturale ale marelui preot şi poet Alexei Mateevici”. 
 Academicianul Silviu Berejan menţiona într-o cronică (“Vigoarea publicisticii lingvistice”) 
că eseurile dlui Ion Ciocanu în domeniul dat constituie “un gen aparte de scriitură”, care se 
identifică cu “un comentariu scriitoricesc asupra diverselor probleme concrete ale procesului 
lingvistic est-prutean”. Mai mult, după acelaşi distins om de ştiinţă, dl Ion Ciocanu “întreprinde 
o tratare literar-artistică modernă a faptelor de limbă”, eseurile Domniei sale “incitante” 
dovedindu-se “nişte micronuvele, cu personaje şi situaţii concrete, absolut reale” din viaţa 
noastră de toate zilele.  
 Ca un acord major al elogiilor aduse neobositului sociolingvist şi cultivator al limbii sună 
cuvintele patriarhului lingvisticii române de la noi, acad. Nicolae Corlăteanu, care îl consideră 
pe Ion Ciocanu “un cetăţean fidel al culturii şi ştiinţei strămoşeşti”. 
 
VIII. Comoditatea incomodităţii critice 
 

Cartea rămâne pe un plan secundar  în aria de preocupări a maselor.  
E o stare de lucruri la a cărei schimbare în bine avem  

datoria de a participa cu toţii, în ciuda oricăror condiţii, oricât de rele. 
          Ion Ciocanu 

 
Atunci când un exeget se produce cu o nonintermitenţă vădită, regulat, pe parcursul 

anilor, pana lui, luând pulsul scrisului, neîndoios îl avântă în iureşul creaţiei, iar activitatea lui 
devine mai mult ca sigur o comoditate, s-ar părea, pentru el. Însă nu una obişnuită şi ordinară, 
dacă e să spunem adevărul până la capăt, deşi poate scrierile care-i prilejuiesc “luarea de 
cuvânt” îl pun, fără nici o îndoială, din contra, în  situaţia incomodităţii critice. Oricum, şi într-
un caz şi-n altul (atunci când are berechet asupra a ce se pronunţa şi atunci când nu prea are), 
criticul e strâns nondiscontinuu cu uşa. Cu atât mai mult dacă el, de regulă, nu e certat, adică e 
în termeni buni, cu alte genuri sau specii literare şi mai ales cu poezia şi cu proza. 

Criticile dlui Ion Ciocanu configurează indubitabil creaţia unui destin aparte. Laborios şi 
întotdeauna ţinând cadenţa timpului, vreme de peste patru decenii Domnia sa cinsteşte cu 
onestitate, fără a idolatriza sau orna, atare îndeletnicire dintr-o necesitate internă şi cu o 
iscusinţă pilduitoare, înainte de toate, rotindu-se în jurul unei cărţi sau unei creaţii aidoma 
albinei în jurul pomului înflorit, şi aceasta nu de-un an-doi, ci de-o viaţă. Critica, mă rog, nu te 
poate răsfăţa, cu toate avantajele şi dezavantajele ei văzute şi nevăzute, mai cu seamă 
actualmente, când drumul oamenilor spre carte e doar de domeniul închipuirii, dacă nu al 
iluziei. A scrie în fiecare an câte o carte pentru un critic este o ispravă, ceva ieşit din comun. Dl 
Ion Ciocanu, în calitate de veghetor al creaţiei, a făcut şi face mereu faţă unei asemenea ispite, 
faptul acesta dezvăluind principial criticul din scriitor şi scriitorul din critic. Demersurile 
exegetice ale Domniei sale pun în relief mai mult partea dinspre întreg, dimensiunile lor până la 
urmă profilându-se pregnant şi autentificând grosso modo momentul întâmplării lui aievea. 
Proza, poezia şi critica de aceea în scrisul său se interpenetrează, subţiindu-şi nu numai unghiul 
sui-generis de vedere critic personal, interpretativ, ci şi materia eminamente proprie şi 
palpabilă a gândirii, a atingerii de obiect, graţie nu numai chemării respective, dar implicit 
întregii experienţe acumulate o dată cu constituirea individualităţii creatoare, a personalităţii 
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scriitorului. Dreptul la interpolare, la interpoziţie este un drept al vocaţiei în acest mod venind 
din sine şi din afara lucrurilor/lucrărilor, travaliile exegetice dobândindu-şi impresionant 
acoperirea artistică jinduită de după cuvânt. Îmbinarea necesarului şi a idealului îl poartă 
mereu dincolo de imaginea, de arealul şi de rolul mare/mic al acestei interferenţe ideatice 
(etico-civice şi estetice, critice şi istorico-literare). De aici şi intitularea unuia dintre volume – 
“Dincolo de literă”, ea relevând şi funcţia de intină la o adică, în cazul asocierii cu “mirabila 
seminţă” blagiană sau cu “Bobul – Globul” esinencian. 

Lectura acestei cărţi demonstrează contrastant – “negru pe alb” – necesitatea 
imperioasă şi primordială a desicării şi a disecării tranşante – o obsesie mai veche şi de acasă a 
exegetului de a veni întotdeauna cu “argumente de rigoare”, ca un polemist şi ca un cronicar 
infailibil şi infatigabil, fidel şi uvrier, reflexiv şi incisiv, à la Coroban, dacă nu un preţuitor 
nepereche al cărţii şi al rolului acesteia în viaţa noastră, deci al timpului şi al locului. Tot de aici 
şi pledoaria diligentă a Dumnealui pentru “incursiunile critice în procesul literar contemporan”, 
care-i singularizează şi-i cristalizează proeminent configuraţia exegetică şi comodă a 
incomodităţii, adică a responsabilităţii presupuse în faţa lucrurilor “rotunde”, călinescian 
vorbind, dar şi a celor perisabile, extricabile sau “din topor”, inexistente, într-un cuvânt – 
diforme. Nu vom exagera, probabil, zicând că exegetul, de regulă, manifestă o adevărată 
deschidere înaintea operelor encaustice, dacă am uzita un termen din pictură. Dar mărinimia sa 
expresă în faţa lucrărilor artistice care cinstesc onest adevărul îl ţine treaz în faţa celor 
neîmplinite, respingându-le grosolănia şi servilismul, depăşirea şi asimetria, “cheia” sau 
incorectitudinea chiar (“stilistică”, “gramaticală” şi “logică” etc.) în mod corobanian, necruţător 
şi fără menajamente. 

Centrul analizelor sale este prezidat în creaţia scriitorilor consacraţi într-un peisaj 
sociouman anume, cu limitele lui artistice şi socioculturale fireşti, cu problemele respective ale 
vremii, ale epocii literare, dar neuitând să pledeze pentru un scris “în măsură să ne bucure sub 
aspect estetic”. Ba chiar îndemnând şi “la eforturi suplimentare întru perfecţionarea măiestriei 
artistice” a unui autor (în cazul poeziei matcovschiene) sau accentuând rolul “între ariditate şi 
sugestie” al altui autor (în cazul creaţiei esinenciene). Importantă sub acest aspect, cartea de 
“incursiuni” “Dincolo de literă” dezvăluie şi alte mutaţii în fenomenul artistic contemporan de 
aici şi de acum cu referiri concrete (bunăoară, la proza lui Vasile Vasilache, “lectura nuvelelor 
de maturitate” ale căruia “ne cere o pătrundere dincolo de literă”, de misterul intraductibil şi de 
savoarea inedită a paradigmei epice sau a tehnicii literare practicate – parabolice sau 
dramatice, esopice etc., adică de buchia ei, pătrunzându-ne de duhul ei fremătător şi “de 
demnitatea” neştirbită a “nonconformistului de o viaţă”). 

Marcante sunt relevările privind epica busuiociană, cu sublinierea faptului că “pe linia 
inaugurată de “Singur în faţa dragostei” şi de “Unchiul din Paris”, este rândul romanului 
“Pactizând cu diavolul” să producă o înnoire de principiu în proza românească de la noi prin 
importanţa subiectului şi autenticitatea personajelor, prin stilul lui sclipitor”. 

În eseul sobru despre Vladimir Beşleagă criticul scoate în evidenţă “demnitatea 
scrisului” privilegial al acestui autor care a dat “primul roman psihologic despre participarea 
oamenilor de pe meleagul nistrean la războiul din 1941-1945”. Concluziile sunt profunde şi 
exacte, ale unui cercetător serios, şi nu ale unui pozeur: “Cartea (“Zbor frânt” - n. n.) e un 
dens monolog interior al protagonistului ei, care a acţionat mai curând intuitiv şi se spovedeşte, 
într-un moment de tulburare extremă, fiului său”. Ori: “Capacitatea autorului de a surprinde 
complexitatea şi profunzimea sufletului omenesc în situaţii-limită constituie particularitatea 
principală a romanului. De asemenea, expresia literară, tehnica naraţiunii contribuie la 
originalitatea operei, vădită în suprapunerea planurilor narative, în confundarea timpurilor 
(când a avut loc acţiunea şi când aceasta e rememorată de către personaj)”. Sau: “Romanul 
“Zbor frânt” a însemnat o revelaţie pentru cititorul care învinsese bariera stilului original, 
nemaiîntâlnit în literatura basarabeană de până la 1966”. 

Trecerea de la parte la întreg îl situează pe critic în prim-planul fenomenului artistic 
autohton, pe care “arta de romancier” a prozatorului dat îl exprimă sugestiv şi dinspre 
perenitate: “Anume în “Zbor frânt” şi în “Viaţa şi moartea nefericitului Filimon” Vladimir 
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Beşleagă ne-a dat măsura adevărată a disponibilităţii sale creatoare, în aceste opere găsim 
semnele neîndoielnice şi caratele autentice ale talentului său”. Mijloacele, modalităţile şi 
procedeele literare ale exegetului de a evidenţia calităţile şi proprietăţile  intrinseci ale operelor 
sunt relevante în sensul că pun lucrările respective în relaţia estetică cu întregul fenomen 
literar, ele semnificând într-o mare măsură şi înclinaţiile autorului spre imaginea plenară şi spre 
verva polemică a universului ideatic, inclusiv în cazul publicisticii. 

Ceea ce reuşeşte să obţină criticul în majoritatea eseurilor sale din volumul “Dincolo de 
literă” este atmosferizarea munifică a atitudinilor critice, axarea acestora în jurul unor idei-pivot 
şi organicitatea dezvoltării lor pe spirala discursului “rotund”, evidenţierea inspirată a părţilor 
tari, etico-civice şi estetice, ale scrisului  unui sau altui autor. Apoi nu putem să nu relevăm, 
fireşte, discernerea severă a momentelor contrafăcute sau sterile, impalpabile, pur ideologice 
sau aservite în fond. În atare cazuri exegetul devine, nici vorbă, un incomod  forte pentru 
scrisul nostru, un nepentru, un exponent al fenomenului artistic venind în impact cu arta 
adevărului şi cu adevărul artei care nu poate vegeta în vid şi nici în limitele frumoase şi comode 
ale minciunii etc. 

Universul volumului dominat de o metaforă critică plastică şi personală, “confirmă harul 
de salahor în domeniu, solicitat de procesul literar curent”. “Deşi nici din această carte nu 
lipsesc studiile întemeiate pe viziuni de ansamblu asupra  creaţiei” mai multor autori din arealul 
naţional, ea constituie (după Grigore Grigorescu, prefaţatorul cărţii), direct şi indirect “o 
tentativă de reabilitare a recenziei” care “merită o preţuire adecvată din partea noastră, a 
tuturora”. “Dincolo de literă”,  dincolo de limpezimea de cleştar a cuvântului, a simbolului sau a 
metaforei cristalizate, dl Ion Ciocanu, spirit activ şi interpretator rigorist, inclement, rescrie în 
stil propriu, într-o manieră personală şi dezinteresată, vioaie şi inspirată, şi nu în cea incoloră a 
unor “critici didactici” sau “gramatici” şi dinspre sine şi întru sine poate partea cea mai vibrantă 
a sentimentului şi a demnităţii artistice (polemice şi metaforice) îmbrăcând vestimentaţia 
jinduită (ideatică şi ludică, etico-civică şi estetică) de fiinţa expresiei româneşti contemporane, 
de aici şi de acum, figurat vorbind, văzută şi surprinsă în ipostazele ei interne, suprapuse pe 
comoditatea incomodităţii critice adiacente şi aferente, reformabile, privite cu ochi de arbitru, 
opuse refasonării abile. Indirect autorul pune finalmente în centrul atenţiei noastre cartea 
(citeşte: arta…), fără de care ideea de cultură şi de om, de limbă şi de civilizaţie pancronică 
pentru popor rămâne doar o eminentă iluzie, dacă nu o orbecăire veşnică în bezna rapace a 
involuţiei, o ratare de sine şi de frumos prin înstrăinarea voită/nevoită de carte, de universul ei 
sublim şi inefabil. Cartea (citeşte: scrisul…) pentru Dumnealui este un mijloc şi o formă, un 
mod de existenţă artistică prin spiritul ei critic şi estetic. 

Interesant şi incitant este sub mai multe aspecte şi volumul “Scriitori de ieri şi de azi”, 
care, vorba autorului însuşi, “reprezintă o revenire parţială la cartea “Literatura română 
contemporană din Republica Moldova”… O revenire şi o completare a cărţii “Literatura română 
contemporană din Republica Moldova” şi o addenda la cartea “Literatura română. Studii şi 
materiale pentru învăţământul preuniversitar”, tustrele aceste cărţi constituind o altă trilogie 
critico-literară a autorului, principial importantă pentru profilul lui de creator în domeniu. 

Cu titlu de rezumat, nu putem să nu cităm şi cuvintele dlui Alexandru Burlacu privitor la 
arta criticii ionciocaniene: “Astăzi, Ion Ciocanu este un critic de tranziţie, verigă notabilă între 
trecutul şi prezentul nostru literar, iar finalitatea revizionistă a actului său critic de la ’90 
încoace este fascinantă şi molipsitoare. Puţini sunt criticii cu evoluţie continuă şi evidentă. Ion 
Ciocanu a evoluat o dată cu literatura basarabeană”. 

Multe şi variate sunt valenţele /calităţile stilului eseistic practicat de dl Ion Ciocanu, 
bazat în fond pe o profundă cunoaştere a lucrurilor şi a fenomenelor studiate multidimensional 
pe orizontală şi pe verticală, şi animate întotdeauna indirect de vechiul dicton latin – “Citius! 
Fortius! Altius!” Destin capricornic şi talentat exeget, autorul este în toate un explorator 
înfocat, împătimit de adevărul adânc şi de întreaga lui arie aspectual-asociativă, sugestivă şi 
meditativă, fără a neglija latura instructivă, pedagogică şi exegetică a metaliteraturii. De aici şi 
obsesia / permanenţa consacrării unei singure icoane – idiostilului esteticii in nuce a literaturii 
române, momentelor ei de vârf şi perene, şi nu celor căzute în desuetudine, derizorii, atonice, 
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non tropo rezistente, deteriorate de timp şi de spaţiu. Cu alte cuvinte, dl Ion Ciocanu direct şi 
indirect, prin creaţia sa de o viaţă, demonstrează că limba şi literatura română sunt pentru 
Domnia sa alfa şi omega unei condiţii clasice proprii şi figurate, socioumane şi naţionale, 
metaforice şi dialectice, mereu actuale şi permanente, critica şi istoria literară, poezia şi proza, 
publicistica pe teme de lingvistică şi socio-politice fiind modurile lui de a fi în cuvânt, în 
literatura română, în idiostilul ei dintotdeauna. 
 

   Tudor Palladi 
 
 



Dreptul la critică 
 

Ion Ciocanu a debutat cu un volum de nuvele (Fereastră deschisă, 1965). El va uni, în 
activitatea-i ulterioară, vocaţia de critic cu talentul artistic, conferind paginilor sale originalitate 
şi atractivitate la lectură. 

Autorul cărţii pe care o recenzăm∗ va amalgama aprecierile critice, adeseori polemice, cu 
evocări, portrete acidulate sau encomiastice, rememorări, fişe de lectură, anecdote din lumea 
scriitorilor. Totul dozat după legile fine ale bunului gust al unui om cultivat. Chiar dacă nu ştii 
nimic despre Ion Ciocanu, câteva elemente biografice esenţiale se revelă din lectura cărţii. Om 
de sorginte ţărănească şi de formaţie „autohtonă”, urmând cursurile Facultăţii de Filologie la 
Chişinău, nu la Moscova, autorul vibrează profund faţă de politica de deznaţionalizare care a 
fost aplicată sistematic moldovenilor dintre Prut şi Nistru, prin încercarea de neantizare a ideilor 
de neam, limbă şi cultură naţională. Pentru noi poate părea emfatic că autorul tipăreşte pe 
copertă, alături de portretul său, următorul text: „Ca om de artă, nu-mi închipui evoluţia 
poporului nostru fără o întemeiere sigură a învăţământului, teatrului, muzicii, cinematografiei şi 
a celorlalte instituţii de cultură pe limba, istoria, tradiţiile naţionale. 

Este anomal, amoral şi inuman ca elevul moldovean să înveţe mai multe ore şi în 
condiţii mai bune o altă limbă decât limba maternă, o altă istorie decât istoria naţională”.  

Este o declaraţie de tribună, cu justificarea ei autobiografică. În şcolile săteşti, copiilor 
nu li se spunea nimic despre Eminescu. La facultate, la cursul lui Vasile Coroban, se constată, 
în vremea studenţiei criticului, că nimeni nu citise Răscoala lui Liviu Rebreanu. Erau goluri 
decurgând din situaţia înjositoare de cultură asuprită în propria ţară.  

Ion Ciocanu îşi trece doctoratul cu lucrarea Caractere şi conflicte. Studiu critico-literar 
asupra povestirii şi romanului moldovenesc contemporan (1968). 

Cadru didactic incomod, din cauza spiritului său polemic incisiv, Ion Ciocanu este 
înlăturat, în 1971, de la catedra universitară. Pretextul l-a constituit o recenzie elogioasă la 
romanul lui Ion Druţă Povara bunătăţii noastre. Autorul publică aproape an de an câte un 
volum. Reţinem câteva titluri: Unele probleme de estetică (1973), Clipa de graţie (1980), 
Argumentul de vigoare (1985), Cu faţă spre carte (1989). Când în Basarabia se declanşează 
lupta pentru suveranitate, naţionalitate, limbă şi alfabet latin, Ion Ciocanu se găseşte printre 
cei mai fervenţi combatanţi. Cuvântul nu este deloc o exagerare, pentru că de câţiva ani 
Republica Moldova este o arenă de luptă pentru repunerea în drepturile fireşti a unui popor 
supus la atâtea încercări inimaginabile. Cartea de faţă reuneşte rodul ultimilor ani de 
publicistică literară militantă a autorului.  

În articolul Reflecţii inaugurale sau dreptul la critică Ion Ciocanu constată o implicare 
necesară şi salutară a poeţilor de diferite vârste în tumultul vieţii. El aduce exemplul unui „liric 
total şi definitiv” precum Grigore Vieru, care a devenit „un publicist activ, bătăios”. La fel Ion 
Hadârcă, Leonida Lari (este amintit articolul acesteia Nimeni şi noi, pe tema imigraţiei), 
Dumitru Matcovschi: „Poeţi deveniţi publicişti. Timpul însuşi nu le permite să fie pur şi simplu 
poeţi. Sau mai degrabă, după cum am spus, timpul acesta favorabil cugetării profunde  şi juste 
le permite să devină, în sfârşit, poeţi în sensul deplin al noţiunii. Azi mai mult ca oricând avem 
nevoie de scriitori-conştiinţe, de scriitori luptători”. Această mutaţie impusă de viaţă ar fi primul 
argument al dreptului de critică.  
Noul statut al scriitorului impune o reexaminare a drumului sinuos, uneori contradictoriu, al 
culturii moldoveneşti în anii stalinismului şi ai brejnevismului, în variantele locale şi mai 
păguboase „cu bodiulii, cu postovoii, cu medvedevii timpului”. Este al doilea suport al dreptului 
la critică. 

Cartea este împărţită în două compartimente: 1 dedicat moştenirii clasicilor şi 2 – 
rezervat scriitorilor şi problematicii culturale contemporane. Apariţia unor volume la Chişinău 
sau unele date rotunde (aniversări, comemorări) ale unor mari scriitori al literaturii române 
sunt doar pretexte pentru Ion Ciocanu de a dezvolta pledoarii pentru destinul culturii de azi în 

                                                           
∗ Ion Ciocanu. Dreptul la critică. Articole, eseuri. - Ch.: Hyperion, 1990. - 381 p. 
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Republica Moldova. Un eveniment cultural l-a constituit, în 1989, apariţia cărţii lui Pavel Balmuş 
Opere poetice de Dosoftei. Ion Ciocanu analizează competent textele, dar încheie cu fatuitate: 
„N-avem dreptul de a nu ne cunoaşte bine trecutul, de a nu conştientiza ce a însemnat Dosoftei 
pentru întoarcerea bisericii noastre cu faţă la limba strămoşească...”. Articolul Exemplul lui 
Gheorghe Asachi este centrat pe o cuvântare a criticului, ţinută la 18 martie 1988 la 
comemorarea „înaintemergătorului”, din care cităm: „Puţină imaginaţie, am zis atunci (şi repet 
acum), şi neobositul cărturar moldovean şi român Gheorghe Asachi ar coborî din portret aici, 
alături de noi [...] Şi-ar miji ochii, să se convingă că în prezidiu – alături de scriitorii şi savanţii 
militanţi pentru o Moldovă luminată şi nimbată de perspective sănătoase – n-au nimerit şi unii 
dintre acei care, punând mai presus interesele departamentale, ambiţiile personale sau chiar 
indiferenţa faţă de necesităţile primordiale ale poporului în mijlocul căruia se află, au contribuit 
multişoară vreme la poluarea pământului, apelor, graiului şi chiar a sufletului nostru”.  

Comentariile despre omniprezenţa geniului eminescian pornesc îndeosebi de la eseul lui 
Mihai Cimpoi Narcis şi Hyperion, pentru a reverbera asupra întregii creaţii eminesciene, inclusiv 
publicistica. Ion Ciocanu se opreşte la articolele din suita Basarabia pentru că aici găseşte un 
„adevăr esenţial” împotriva falsificatorilor de istorie: „A rosti numele Basarabia e una cu a 
protesta contra dominaţiunii ruseşti. Numele Basarab şi basarabeni exista cu mult înaintea 
vremii în care acest pământ devenise românesc; acest nume singur este o istorie întreagă”. 

Un loc apare îl ocupă în volumul Dreptul la critică trei studii despre Ion Creangă: 
Fenomenul Ion Creangă, Ion Creangă – poet şi Permanenţa lui Ion Creangă. Dacă la acestea 
adăugăm articolul Gheorghe Vasile Madan – succesor al lui Ion Creangă, ne convingem de 
insistenţa criticului în investigarea producţiei literare a emulilor basarabeni ai marelui povestitor 
humuleştean. Tot despre un basarabean (născut la Ciripcău) vorbeşte Ion Ciocanu în articolul 
Iniţiere în creaţia lui Constantin Stere. Criticul menţionează întârzierea cu care a fost repus în 
drepturi marele scriitor şi om de cultură. Momentul descătuşării l-a constituit dialogul lui Ion 
Druţă cu cititorii din 1987, când „a pus în mod răspicat problema reintroducerii lui Constantin 
Stere în circuitul de valori ale literaturii moldoveneşti”. 

Partea a două a volumului Dreptul la critică, dedicată mişcării literare contemporane, 
debutează cu un articol de direcţie: Imperativul criteriilor şi principiilor sigure. Dar în stilul lui 
Ion Ciocanu! Verbul devine incandescent, şfichiuitor, polemic. El porneşte de la un articol al lui 
Andrei Ţurcanu, Poezia în retrospectivă, în care declară că literatura din ultimii „10-15 ani” a 
ajuns „în starea grajdurilor lui Augias” şi că e nevoie de un spirit critic autentic pentru a 
departaja valoarea de impostură. Dar Andrei Ţurcanu nu concretizează îndeajuns. Sarcina 
aceasta şi-o ia criticul nostru, pornind de la intervenţiile în presa de specialitate a unor confraţi 
(Gh. Mazilu, M. Dolgan, E. Botezatu), dispuşi a polei realitatea literară sau a o ponegri 
necugetat pe motive extraartistice. Ion Ciocanu pledează pentru generalizarea criteriilor 
estetice ferme în judecata de valoare. 

Criticul are „slăbiciunile” lui. Ion Druţă „deţine locul unui rege” în literatura 
contemporană (Harul autenticităţii). Despre poezia lui Grigore Vieru s-a spus că e simplă ca 
folclorul, „însă îndărătul simplităţii de suprafaţă pulsează puternic acel sens deosebit de 
profund, pe care îl poate exprima numai un cugetător, un filozof” (Dimensiunile talentului). 
Romanele lui Dumitru Matcovschi „sunt îngemănări organice ale poeziei şi dramelor vieţii, 
divulgând – fiecare – poetul aplecat în permanenţă asupra unor personaje cu o „viaţa interioară 
bogată, implicate în situaţii încordate şi generatoare de dramatism autentic” (Poezia şi dramele 
vieţii. Marginalii la romanul „Toamna porumbeilor albi”). 

Nu în ultimul rând trebuie să menţionez foiletoanele Vasile Coroban sau rămânerea în 
arenă şi Ion Druţă în viziunea unui cercetător de la Freiburg. Primul este un reuşit portret al 
profesorului de la Chişinău, dar şi un autoportret al „nonconformistului” său student. Cel de al 
doilea este un comentariu pertinent al lecturii operei lui Ion Druţă, de către Paul Miron, în 
viziunea acelui izvor de imagini pentru literatura universală – Biblia. 

Cartea Dreptul la critică se încheie cu un articol polemic, În absenţa discernământului 
critic, referitor la Istoria literaturii moldoveneşti, volumul 3, partea 1, apărută în 1989 la 
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Editura „Ştiinţa” din Chişinău. Ion Ciocanu spune cu curaj multe adevăruri cu privire la istoria, 
limba şi literatura Basarabiei.  

Deschiderile promovate de oamenii de litere din Republica Moldova sunt demne de toată 
lauda, şi datoria noastră este de a cunoaşte acţiunile şi scrierile acestor autori talentaţi şi 
curajoşi. La rândul lor, consângenii noştri de dincolo de Prut trebuie să stăruie în promovarea 
integrării literaturii române clasice şi contemporane, care este în mod firesc şi a lor. Ideea 
parcelării spiritualităţii româneşti pe provincii a fost unul din instrumentele de dezbinare şi 
asuprire ale marilor imperii din preajmă. Sper să depăşim împreună mentalităţile vechi şi 
anchilozante. Ion Ciocanu are sigur „conştiinţa că suntem de-ai noştri”. 
 

Stancu Ilin 
(Revista „Viaţa Românească”, 1991, Nr. 7, P.108-110.) 

 



Atitudine 

 

Timpul demnităţii 

 
Evenimentele din Transnistria au scos în evidenţă încă o faţetă a sensului adânc al 

titlului romanului druţian „Povara bunătăţii noastre”. Am fost buni în 1775, am rămas blajini în 
1812, apoi în 1940 şi mai încoace, încât toţi veneticii, cotropitorii, colonizatorii, altfel zis - 
ocupanţii, s-au pomenit dezmierdaţi cu nume alese – eliberatori şi fraţi mai mare. Câte unul 
dintre noi înţelegea totul sau aproape totul, dar cum deschidea gura era dăngăluit cu nume 
odios: naţionalist, proromân etc. Am avut şi de acei care au încercat să acţioneze în sensul 
despovărării de bunătatea ucigătoare, îi mai vedem printre noi pe Alexandru Usatiuc, Gheorghe 
Ghimpu, Mihai Moroşanu... 

Dar suntem atât de buni, că am ajuns prostiţi cum nu se mai află. Când veneticii au 
pornit greve împotriva hotărârilor sesiunii a 13-a din august 1989, ne-am sfiit să-i tragem la 
răspundere. Când curajul ocupanţilor a crescut în zilele puciului din 1991, din aceeaşi bunătate 
soră cu prostia am ratat ocazia de a ne curăţi de râia neocomunistă. 

Acum e greu, e rău, pentru fraţii noştri de sânge de la Grigoriopol şi Dubăsari e 
insuportabil. Ruşii, în majoritate militari sau foşti militari, sunt exponenţi fideli ai Moscovei şi se 
simt susţinuţi de nădejde. Parte de ucraineni au căzut demult sub influenţa celor dintâi şi chiar 
unii români, lipsiţi de conştiinţa de neam tot din cauza regimului comunist, cântă în struna 
veneticilor. Acum li s-au adăugat cazacii, mercenarii de cea mai odioasă speţă. 

E greu, e rău, e insuportabil, şi conducerea republicii n-are prea mult timp la dispoziţie. 
Se cer măsuri absolut urgente de descuibărire a năpârcilor aduse la noi de regimurile apuse. 
Măcar acum, când răsună câte o voce în apărarea noastră, ca cea auzită din partea 
Kazahstanului, să nu întârziem. 

În acest context e extrem de actuală şi necesară poziţia ocupată pe parcursul ultimelor 
zile de către conducerea republicii, poziţie ce exprimă pe deplin voinţa poporului nostru însetat 
de libertate şi independenţă. 

Istoria ne-a convins nu numai o singură dată că rusul nu lasă de bună voie ciolanul 
încolţit. Altfel zis, că procedurile noastre „de conciliere” îl satisfac pe deplin, oferindu-i 
posibilitatea de a-şi manifesta în continuare firea neruşinată şi hrăpăreaţă, înjosindu-ne cum 
numai el e în stare. 

Ajunge să mai fim buni! 
E timpul să ne manifestăm demnitatea. 

 
Ion Ciocanu 

 
P. S. Rog redacţia să transfere onorariul ce mi se cuvine pe contul 707703 de ajutorare 

a refugiaţilor din Transnistria.  
I. C. (Viaţa satului, 1 aprilie 1992) 

 



Arhivă istorico-literară 

 

Ion Osadcenco, savantul şi omul 

 
În cazul fiecărui om bun, harnic, deştept, talentat şi, mai presus de toate, patriot ne 

vine greu să conştientizăm dispariţia sa fizică. Ni se pare mereu că de după un colţ de stradă, 
de la ecranul televizorului sau – de ce nu? – în receptorul aparatului de telefon poate să apară 
în carne şi oase ori să i se audă vocea inconfundabilă. Cazul lui Ion Osadcenco se prezintă încă 
mai interesant, mai specific, poate mai paradoxal în unele privinţe decât al oricărui alt 
cunoscut, prieten, confrate de breaslă. O fi fiind la mijloc şi faptul că nouă personal Domnia sa 
ne-a fost întâi profesor, apoi coleg de catedră la Universitate şi, în fine, prieten al casei, 
tovarăş la diferite petreceri, unele mari şi oficiale, ca nunţile şi cumătriile, altele mici şi 
improvizate, ca vizitele la un beci, la o cramă sau într-o cafenea pe-o secundă, care – ce-i 
drept – putea să încapă şi două, trei ore. 

În sala de studii profesorul Ion Osadcenco a fost un adevărat şi neîntrecut artist. Cursul 
de istorie a literaturii clasice române a fost pasiunea sa de o viaţă, operele lui Mihai Eminescu 
sau Vasile Alecsandri îi erau cunoscute pe din afară şi le declama cu o însufleţire constantă, 
inclusiv fragmentele în proză. Să-l fi ascultat spunând pe de rost pasaje întregi din nuvela 
“Alexandru Lăpuşneanu” de Costache Negruzzi, caracterizând succint personajele nuvelei 
“Istoria unui galben” de Vasile Alecsandri, imitând dialogurile dintre Mircea şi Baiazid din 
Scrisoarea a III-a a lui Mihai Eminescu, aţi cădea de acord toţi cei care ne ascultaţi/citiţi în clipa 
de faţă. Se adaugă neapărat cunoaşterea impecabilă a informaţiei istorico-literare; amănunte 
dintre cele mai lipsite de importanţă la prima vedere îi erau familiare şi le întrebuinţa pe 
parcursul prelegerii până obţinea o imagine deplină, exhaustivă am zice, a scriitorului în 
discuţie. Prima şi cea mai convingătoare dovadă o constituie, credem, monografia sa despre 
viaţa şi activitatea lui Costache Negruzzi, editată în 1969. Oricâte neajunsuri i s-ar găsi azi, 
cartea aceasta ni l-a prezentat pe Ion Osadcenco în totalitatea calităţilor sale de cercetător 
literar scrupulos, pentru care nimic din cele referitoare la scriitor nu este lipsit de importanţă.  

Cu timpul profesorul Ion Osadcenco şi-a conturat o temă ştiinţifică de mare importanţă, 
mai ales în contextul politic al epocii, deşi nu numai în acest sens, - Relaţiile literare moldo-
ruse şi moldo-ucrainene. Nu există, probabil, nici azi amănunt sau informaţie la temă, pe care 
Ion Osadcenco să n-o fi avut la dispoziţie într-o carte comandată unui prieten de peste Prut, de 
la Moscova ori Kiev, într-un colţ de ziar sau revistă, decupat cu grijă şi păstrat în mapa 
respectivă, într-o celulă aparte a minţii sale care era de-a dreptul un depozit de istorie literară. 
Cunoscuţii şi colegii profesorului ştiu ce enciclopedie vie de istorie a literaturii clasice a fost Ion 
Osadcenco. Nenumărate disertaţii de doctor în filologie şi în filozofie n-ar fi fost susţinute, dacă 
autorii acestora n-ar fi apelat permanent la serviciile profesorului Osadcenco, primind de la el 
cărţi, informaţii, propuneri, sugestii şi nu e vorba numai despre aspiranţi ordinari la titlurile 
acestea ştiinţifice, de aceştia au fost mulţi în viaţa profesorului, ci şi de colegi cărora li se 
dusese faima de mari savanţi, dar care totuşi fără Osadcenco nu şi-ar fi scos, probabil, nici 
până azi tezele la capăt. 

Şi avea Ion Osadcenco un har deosebit de a vorbi. Mic de statură, a fost bun de gură. 
Ştia să creeze o atmosferă prielnică discuţiei literare ori, după împrejurări, unei agape 
prieteneşti. Urcat la tribună cu un referat despre Mihai Eminescu, îl ridiculiza cu bonomia sa 
înnăscută pe acel “mititel” din Scrisoarea I (“Iar deasupra tuturora va vorbi un mititel, / Nu 
slăvindu-te pe tine… Lustruindu-se pe el / Sub a numelui tău umbră…”), după care expunea 
subiectul în cea mai deplină cunoştinţă de cauză, cu lux de amănunte, impresionant şi 
convingător. 

Prelegerile sale erau nişte spectacole originale cu un singur actor, spectacole din care s-
au îmbogăţit enorm mii de studenţi, unii ajunşi – la rândul lor – profesori şi savanţi cunoscuţi. 
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Se cuvine să menţionăm că nu numai scriitorii noştri de întâia mărime – Eminescu, 
Alecsandri, Negruzzi, Russo, Hasdeu ş. a. – au constituit obiectul cercetărilor profesorului Ion 
Osadcenco, dar şi o întreagă cohortă de condeieri modeşti, care totuşi nu trebuie să fie trecuţi 
sub tăcere: Ivan Tanski, Gheorghe Gore, Polihronie Sârcu şi alţii.  

Or, spunând că Ion Osadcenco a fost o enciclopedie vie şi că fără el n-am cunoaşte azi 
nici a zecea parte din literatura clasică română pe care ne-a predat-o el, nu cuprindem întregul 
adevăr despre înaintemergătorul nostru. Ziceam de arta sa de a vorbi. Şi parcă-l vedem ca 
aievea, la o prelegere despre Mihai Eminescu, servindu-ne nu numai informaţie vastă şi utilă, 
dar şi o parodie a lui George Coşbuc: “Somnoroşii de cu seară / Prin culcuşuri se adună. / Se 
ascund în vreo cămară. / Noapte bună! // Proştii pot să beie apă, / Cei beţi meargă să se culce. 
/ Cârcimăriţa-i ca un înger, / Vinul – dulce! // Ce draci! A secat izvorul / Vinului? Cârcimarul 
tace. / De te dă pe uşă-afară, / Ieşi în pace! // Într-a nopţii feerie / Numai gura noastră sună. / 
Deja-i ziuă când ne zicem: / Noapte bună!” 

Toţi acei care l-au ascultat pe profesorul Ion Osadcenco ştiu că jumătate din prelegerile 
sale erau glume şi istorii cu haz despre viaţa scriitorilor, profesorilor şi chiar a studenţilor. Şi 
ne-am gândit nu o dată la sursele, izvoarele glumelor sale. Am ajuns la concluzia că gluma lui 
Ion Osadcenco a fost o mască sau poate un paravan, care îl păzea de greutăţile şi amarul vieţii. 
Am da şi câteva exemple, din care să se vadă cu toată claritatea adevărul concluziei noastre. 
Vorba e că, născut la 4 decembrie 1927 în oraşul Cahul, Ion Osadcenco a avut a suporta 
greutăţi dintre cele mai mari, mai cumplite chiar, începând cu cea prilejuită de schimbarea 
regimurilor social-politice la 28 iunie 1940. Până la acea dată arhivigilenţii regimului moşieresc 
se interesau de ce elevul cahulean purta nume ucrainesc, imediat după 1940 băgătorii de 
seamă sovietici se interesau zi şi noapte cu ce se ocupase elevul “pe timpul românilor”.  

Situaţia tragică a intelectualului basarabean care n-a putut să nu împărtăşească destinul 
palmei sale de pământ a fost sursa umorului ocrotitor, care nu l-a părăsit pe profesorul 
Osadcenco până la sfârşitul vieţii sale. Despre viaţa de student al anilor 1946-1951 Domnia sa 
spunea că se culca pe “Femeia Moldovei” şi se învelea cu “Ţăranul sovietic”, în felul acesta două 
publicaţii periodice ale epocii fiind pomenite şi ca surse de lectură, şi ca obiecte folositoare în 
condiţiile materiale precare ale studenţimii vremii. 

Masca omului glumeţ, predispus la o vorbă de duh, adesea cu subtext adânc şi 
important, i-a ajutat să învingă ori cel puţin să nu se lase strivit ori de câte ori viaţa îi devenea 
insuportabilă. La cârma Universităţii s-a aflat un timp un rus nemilos cu băştinaşii noştri, şovin 
de primă mărime, cunoscut prin aroganţa şi spiritul autocrat ridicate la rang de principiu. O 
adunare a decanilor facultăţilor prelungindu-se peste orice măsură, Ion Osadcenco nu aşteaptă 
sfârşitul şedinţei şi iese din biroul rectorului. Când revine, Medvedev îl întreabă autoritar şi 
aspru: “Cine sunt eu pentru dumneata?” La care profesorul Osadcenco răspunde prompt: 
“Prieten, tovarăş şi frate!” Această “preamărire” a unui punct al faimosului “Cod al 
constructorului comunismului” îi făcu pe toţi cei aflaţi în adunare să izbucnească în râs, 
molipsindu-l până şi pe rectorul satrap. 

De la sine înţeles că nu dorim în nici un caz să rămână pe planul al doilea al eseului de 
faţă adevărul că Ion Osadcenco a fost o personalitate proeminentă în învăţământul nostru 
superior şi în genere în învăţământ, de vreme ce Domnia sa a scris manuale pentru scoală, mai 
exact – capitole despre scriitorii pe care i-a studiat adânc şi i-a cunoscut în amănunt. El a fost o 
făclie în contextul culturii noastre naţionale a timpului. Dar n-ar fi deloc bine să nu se ştie că, 
fiind un om de o moralitate exemplară, familist bun, pe care nici măcar o singură dată nimeni 
nu l-a văzut turmentat, Ion Osadcenco n-a prea ratat ocazia de a vorbi în doi peri cu femeile, 
inclusiv cu unele studente, sau de a aprecia foarte înalt calităţile vinului şi – de ce nu? – ale 
rachiului şi coniacului. Le ironiza cu orice ocazie pe discipolele care vroiau să-i dea, uitând să 
specifice că vroiau să-i dea examenul sau colocviul la literatura clasică. Despre o băutură bună 
zicea că strugurii crescuseră pe deal, de vreme ce “atât de uşor mergea vinul la vale”. Despre 
beţie de asemenea spunea inspirat: “Beţia e lucru bun, dar să te ţii de dânsa”. Coniacul era, în 
epocă, o băutură pe care oamenii muncii o foloseau “prin mijlocirea reprezentanţilor lor în 
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eşaloanele de vârf ale puterii”. Uneori Domnia sa făcea câte o obiecţie dregătorilor de pahare, 
dacă aceştia ne serveau cumva “cu pahare mici la intervale mari”. 

În contextul unor atare informaţii despre savantul şi omul Ion Osadcenco sperăm să nu 
fie de prisos încă una: au fost nenumărate cazuri în care – în toiul vreunei petreceri – Domnia 
sa scotea din buzunarul tăinuit al sacoului un fluieraş de mai mare dragul, din care zicea doine 
şi alte melodii fermecătoare. Unde apărea Ion Osadcenco, veselia nu înceta până la miezul 
nopţii. Jumătate din splendoarea unei nunţi cu Ion Osadcenco, de exemplu a Ceciliei şi a lui Ion 
Melniciuc, se datora participării active, cu toasturi şi urări de pahar, a profesorului glumeţ, 
binevoitor şi – vorba ţăranilor noştri – pătărănos. 

Nici nu ne închipuim profesorul, savantul, omul de ştiinţă Ion Osadcenco în afara 
veselului, ironicului, rareori causticului om de omenie. Anume şi numai în unitatea ambelor 
particularităţi – sufleteşti şi intelectuale – Ion Osadcenco ne reapare adesea în faţa ochilor, ca 
unul care merită pe deplin neuitarea tuturor acelora care l-au cunoscut, s-au adăpat la izvorul 
de cunoştinţe care a fost şi şi-au descreţit nu o dată frunţile în compania Domniei sale. 
 

Ion Ciocanu 
 

 



Referinţe istorico-literare şi istorico-lingvistice 

 
 

Ion Ciocanu militează pentru judecarea operei literare prin prisma categoriilor estetice. 
Pe el îl preocupă în egală măsură analiza propriu-zisă a creaţiei artistice şi abordarea unor 
probleme teoretice, care i-ar permite să dezvăluie anumite „secrete” ale operelor. Înzestrat cu 
un pătrunzător simţ al valorilor, tânărul critic distinge cu uşurinţă valorile de nonvalori, pe care 
şi într-un caz şi în altul le analizează cu o susţinută vervă critică. El este îndrăzneţ şi 
consecvent, mai ales în respingerea compunerilor palide, a rebuturilor; are un fel al său propriu 
de a cântări şi de a demonstra intuitiv valoarea artistică a unei opere; ştie să-şi sprijine 
punctele de vedere pe exemple semnificative şi concludente; profesează un stil cu nerv, uneori 
chiar ofensiv, în care nu rareori formulele savante se împletesc cu cele familiare; posedă darul 
de a deştepta interesul cititorului prin felul său de a discuta; atrage în discuţie păreri diferite; 
pune întrebări, dezaprobă, aderă la părerile altora, atunci când le consideră juste... 
 

M. Dolgan. Adnotare la cartea: Ion Ciocanu. Articole şi cronici literare. – 
Ch.: Ed. Lumina, 1969. – P. 2. 

 
Încetul cu încetul, Ion Ciocanu şi-a elaborat o metodă proprie de analiză literară. În 

primul rând, el citeşte foarte atent cărţile pentru a aduna material concret, apoi îşi 
demonstrează părerile pe baza acestuia. Elocvent în privinţa aceasta e articolul Vocaţia 
aforisticului, în care e scoasă în evidenţă latura paremiologică a romanului Cucoara de Ion C. 
Ciobanu. Mulţimea de proverbe din carte denotă o tendinţă spre realism, spre norma etică 
populară de exprimare şi apreciere a oamenilor şi evenimentelor. Articolul e o bună contribuţie 
la înţelegerea caracterului popular al prozei lui Ion C. Ciobanu. 

Concretă, fără aberaţii verbale indolente, e analiza unor trăsături specifice ale poeziei lui 
Grigore Vieru (Motiv şi semnificaţie), Liviu Damian (Complexitate şi profunzime), Nicolae 
Esinencu (Poezia eliptică) sau a prozei tinere (Tema şi realizarea ei în creaţia prozatorilor 
tineri). Autorul evită aprecierile bombastice, practicate de critica amatoare de incertitudini 
camuflate sub vălul „consideraţiilor globale“; el vorbeşte concret despre calităţi şi neajunsuri, 
iar acest fapt contribuie la înţelegerea ponderii reale a posibilităţilor creatoare ale scriitorilor 
respectivi. 

 
Vasile Coroban, Dialog continuu. – În săptămânalul „Literatura şi arta“, 1977, 28 iulie. 

 
Dacă Vasile Coroban – patriarhul criticii moldoveneşti – este un realist, iar Mihai Cimpoi 

– un critic romantic, – Ion Ciocanu se impune ca un critic total. Am ales acest termen nu 
pentru a da o preţuire la superlativ muncii criticului, ci în primul rând pentru a caracteriza 
vasta-i activitate în cele mai diverse şi complicate domenii, ce ţin nemijlocit de genurile literare 
– proza, poezia, dramaturgia, eseistica – , precum şi de speciile artei în genere – pictura, 
muzica, teatrul, cinematografia, arhitectura... O asemenea performanţă e posibilă, după însăşi 
expresia lui Ion Ciocanu, formulată într-un interviu (vezi Tinerimea Moldovei din 10 martie 
1974), numai atunci când „un critic bun este numaidecât scriitor“ (amintim cititorilor că autorul 
Clipei de graţie a mai semnat şase cărţi de critică, trei culegeri de proză scurtă, iar la început a 
scris şi a publicat versuri). Astfel dreptul de a analiza şi judeca opera literară este cucerit 
printr-o muncă enormă, printr-o participare permanentă, operativă şi obiectivă la procesul 
continuu al creaţiei. 

 
Mihai Prepeliţă, Clipa de graţie. – În ziarul „Zorile Bucovinei”, 1980, 6 septembrie. 

 
Ion Ciocanu a înfăptuit la noi în mai multe domenii ale ştiinţei despre literatură o trudă 

de pionierat... Cercetătorul ne propune modele de analiză de sistem a scrierilor prozatorului Ion 
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C. Ciobanu, efectuată în unitatea fondului şi formei lor, călăuzindu-l principiul istorismului, 
atitudinea grijulie de bun gospodar într-o grădină a talentelor, îmbinând bucuria revelaţiei 
estetice, bunăvoinţa şi răbdarea cu principialitatea, simţul acut al perspectivei şi 
scrupulozitatea disocierii filigraniste. 

 
Valeriu Senic, Virtuţile şi perspectivele unei monografii. – În cartea: „Realitate şi mesaj“, 

Chişinău, Editura Literatura artistică, 1981, p. 164, 165. 
 

...Critica fiind estetică în mişcare, mi-au atras în special atenţia lucrările în care Ion 
Ciocanu coboară în practica literară, în concret. Adică cele în care face estetică aplicată. Aici el 
este eseistul de bună condiţie, care posedă ştiinţa revelării generalului prin particular şi a 
străluminării aspectelor individuale ale frumosului. În Permanenţe, Argumentul de rigoare şi 
Dialog continuu el ne propune, dincolo de analizele la obiect, un manual de estetică practică, 
un dicţionar sui generis al laboratorului de creaţie cu toate fazele lui de zămislire – fermentare 
îndelungată – naştere spontană – trecere prin retortele perfecţionării – ajungere la 
consumator. ... Îl cunoaştem pe Ion Ciocanu şi în ipostază de critic aplecat cu migală şi 
exigenţă asupra unor direcţii, aspecte ale procesului literar sau asupra unor autori, la cărţile 
cărora a scris cronici literare. Calitatea cea mai de preţ a criticii sale este diagnosticarea precisă 
şi rapidă a valorii, profilarea energică a individualităţii scriitorului, disecarea atentă, susţinută şi 
de o degustare a farmecului textual sau subtextual al operei. Pana sa critică, în linii mari 
mărinimoasă, dar şi nemiloasă, e sensibilă la noutate. 

Ion Ciocanu dezaprobă podoabele: este sobru şi cumpătat în expresie, nededându-se 
divagaţiilor eseistice, dezgustător de rafinate. A lansat formule critice sugestive referitoare la 
„eliptismul“ lui Nicolae Esinencu, la „reluarea“ motivelor în lirica lui Grigore Vieru, la „conştiinţa 
de sine“ a poeziei contemporane, la „argumentul de rigoare“ în investigaţia critică. 

Este, indiscutabil, o conştiinţă critică lucidă, capabilă de a delimita esenţialul şi de a 
refuza accidentalul şi valoarea falsă. ... 

Hărnicia lui Ion Ciocanu este, cred, proverbială, ca şi „capacitatea“ de a câştiga şi a 
suporta cucuie. A muncit şi atunci când i s-a luat lotul destinat lui şi nu s-a speriat de 
campaniile birocratice ale stagnării: a rămas cinstit şi în împrejurările când domnea necinstea. 
„Ciocanul“ a continuat să bată insistent şi pe ilăul deformat, surd şi „static“ al neadevărului. 

 
Mihai Cimpoi, Dialogul continuu. – În „Literatura şi arta“, 1990, 18 ianuarie. 

 
...Ion Ciocanu totdeauna s-a ridicat în apărarea adevărului social şi artistic, fapt care nu 

i-i dat oricărui mânuitor al condeiului. Adică nu fiecare dintre noi are acel curaj civic, acea 
profundă cunoaştere a vieţii. Despre aceste lucruri vorbeşte chiar Ion Ciocanu în cartea Clipa 
de graţie: „... Fără să cunoască temeinic, adânc şi sigur adevărul vieţii, omul de artă nu poate 
da la iveală opere pe deplin realiste, capabile să influenţeze puternic oamenii, să le altoiască 
sentimente şi idei, să-i mobilizeze la lupta pentru idealuri înălţătoare“. 

Da, acesta e, cred eu, şi crezul artistic al lui Ion Ciocanu, fără de care scriitorul, 
îndeosebi criticul literar, n-ar face un pas. Acest crez, această luptă pentru Adevăr î1 plasează 
pe Ion Ciocanu printre scriitorii noştri de frunte. 

 
Ion Vieru, Această luptă pentru Adevăr. – În „Literatura şi arta“, 1990, 18 ianuarie. 

 
Dacă n-ar fi venit restructurarea peste noi, l-am fi cunoscut pe Ion Ciocanu numai ca 

autor al cărţilor de critică şi istorie literară, de estetică şi proză scurtă. ... Însă a venit şi la noi 
acasă restructurarea, şi de aici, probabil, începe adevăratul Ion Ciocanu. Dacă despre cel de 
până la această dată cititorul şi-a creat o părere contradictorie, pe cel de dincoace de 
bicentenarul lui Gheorghe Asachi, la care a ţinut un logos magnific Ciocanu, îl vor menţiona 
istoricii vremilor moderne. Doar jubileul lui Asachi avea loc cu mult înainte de apariţia revistei 
Nistru cu renumitul articol al lui Valentin Mândâcanu. Chiar dacă ideile acestui articol pluteau în 
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aerul condensat până la condiţia inflamabilă, Ciocanu, despre care nu se poate tăcea astăzi, 
este Ciocanu de la tribuna acelui auditoriu cu oameni de bună credinţă..., care a avut inspiraţia 
şi curajul de a spune sus şi tare în public că moldovenii şi românii sunt un popor, că 
moldoveneasca şi româna sunt o limbă, care trebuie să-şi recapete veşmântul firesc – haina 
latină. Până la acea oră Ion Ciocanu, în ochii unor cititori, nu era decât un scrib mărunt, în ai 
altora un simplu recenzent cu tentă laudativă, în ochii celor de ai treilea – un filolog cu multe 
cărţi, arţăgos, certăreţ, dar nu mai mult, care, cică, nu se autodepăşise, nu izbutise să atragă 
atenţia publicului asupra sa. Eu i-aş contrazice pe autorii acestor opinii, zicând că Ciocanu nu 
era nici atunci un individ ordinar în literatura noastră. El a efectuat o critică instructivă, 
accesibilă şi, dacă se poate face comparaţie cu fizica aplicată, – o critică aplicată la necesităţile 
noastre de culturalizare a maselor, de informare a lor, de familiarizare a lor cu cele mai diverse 
noţiuni de estetică. Exemplificându-şi şi sprijinindu-şi teoriile şi ipotezele teoretice pe literatura 
clasică şi contemporană, el a inclus-o în circuitul de valori la zi. Poate că acest tip de critică 
suferă de fragmentarism şi de discursivism, poartă un caracter expeditiv, tinde mai mult spre 
crochiu, adnotare, spre articol de enciclopedie, dar este nevoie şi de acestea în spuza noastră 
de instrumente teoretice. Odată chiar mă luminase un gând să încerc a aranja estetica lui Ion 
Ciocanu în ordine alfabetică şi mi-a ieşit un dicţionar de terminologie literară destul de 
consistent, deşi dintr-un punct de vedere inegal... 

 
Andrei Hropotinschi, Dacă nu vrei să fii nicovală, fii Ion Ciocanu. – În „Literatura şi arta“, 1990, 

21 mai. 
 

...De aveam noi prin anii şaptezeci mai mulţi comunişti alde Ion Ciocanu, cine ştie, 
poate că nici n-ar fi trebuit astăzi să ne restructurăm. Că nu făcea el toate trăsnăile celea doar 
unul singur I. Bodiul, deşi considerat atotputernic pe atunci. 

Îmi pun întrebarea acum: oare n-ar fi un bun pas spre restructurare şi faptul de a vorbi 
sistematic în presă, la o rubrică specială, despre oamenii care, cu riscul de a fi concediaţi, se 
opuneau neroziei? Zic concediaţi, fiindcă până la urmă aşa s-a întâmplat şi cu Ion Ciocanu. 
Diferite comisii universitare şi raionale au tot încercat să-l aducă la calea trasată de mai marii 
noştri de pe atunci, la calea stagnării, dar fără rezultate şi... în cele din urmă „1-au dus“ de la 
catedră. 

Scriu toate acestea nu din auzite, ci fiindcă pe la pomenitele comisii ni s-au intersectat 
cărările: eu cu păcatul pe care nu-1 făcusem, iar Ion Ciocanu cu dublul păcat pe care-1 făcuse: 
şi-a publicat părerea despre opera druţiană. 
 
Grigore Cincilei, doctor în ştiinţe filologice, profesor universitar, Povara amintirilor noastre. – În 

cartea colectivă: Druţiana, Chişinău, Editura Literatura artistică, 1990, p. 73-74. 
 

Prin ansamblul materialelor inserate în volumul Cu faţa spre carte Ion Ciocanu a poposit 
cu inima şi cu sufletul pe la multele şi marile dureri ale cărţii naţionale, apropiindu-le de fiecare 
dintre noi, făcându-le astfel să fie şi ale noastre... Ion Ciocanu îşi poartă cu demnitate povara 
de protector al supremei valori umane – Cartea, îndeplinind onorabila misiune a iluministului în 
accepţie contemporană. 

 
Grigore Grigorescu, Fenomenul cartea moldovenească. – În săptămânalul „Făclia“, 1990, 27 

iulie. 
 

Cadru didactic incomod, din cauza spiritului său polemic incisiv, Ion Ciocanu este 
înlăturat, în 1971, de la catedra universitară. Pretextul 1-a constituit o recenzie elogioasă la 
romanul lui Ion Druţă Povara bunătăţii noastre. Autorul publică aproape an de an câte un 
volum. Reţinem câteva titluri: Unele probleme de estetică (1973), Clipa de graţie (1980), 
Argumentul de rigoare (1985), Cu faţa spre carte (1989). Când în Basarabia se declanşează 
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lupta pentru suveranitate, independenţă, limbă şi alfabet, Ion Ciocanu se găseşte printre cei 
mai fervenţi combatanţi. 

Cartea de faţă Dreptul la critică reuneşte rodul ultimilor ani de publicistică literară 
militantă ai autorului... Ion Ciocanu spune cu curaj multe adevăruri cu privire la istoria, limba şi 
literatura Basarabiei. 

Deschiderile promovate de oamenii de litere din Republica Moldova sunt demne de toată 
lauda, şi datoria noastră este de a cunoaşte acţiunile şi scrierile acestor autori talentaţi şi 
curajoşi. 

 
Stancu Ilin, Dreptul la critică. – În „Viaţa Românească“, 1991, Nr. 7, p. 108, 110. 

 
Departamentul Limbilor, în frunte cu directorul general dl Ion Ciocanu, doctor în 

filologie, scriitor şi critic literar, efectuează o activitate colosală de reanimare a limbii 
băştinaşilor, de lărgire a sferelor ei de întrebuinţare, de propagare a ei printre alofoni. 

Anatol Ciobanu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova,  

Limba noastră cea de toate zilele. - În ziarul „Moldova suverană”, 1993, 26 august. 
 
Versurile lui Ion Ciocanu sunt scrise de un mare îndrăgostit. Mai mult, de un om capabil 

de sentimente puternice. Toate elementele poeziei – metaforele, sinceritatea nudă, forma 
clasică de expresie – se încheagă în tabloul unei atmosfere dominate de iubire. Dragostea se 
desfăşoară în cadrul restrâns al intimităţii ...Poezia sa are drept pilon un erou liric de tip 
romantic, fiecare deschizătură de gură a căruia e pentru a rosti cuvinte de adoraţie pentru 
iubită. Frământările şi lamentările lui provin dintr-o iubire împărtăşită parţial. De aici şi 
sentimentele contradictorii ce-i cutreieră fiinţa: lipsa de libertate a trupului înlănţuit în 
convenienţe şi libertatea inimii care se dăruie din plin fiinţei iubite. Eul liric denotă un suflet 
generos, care-i vorbeşte iubitei doar în termeni elogioşi, iar în forul lui interior îi înalţă un tron 
de zeie care „seamăn nu are“. 

Într-o epocă în care emanciparea vulgarizată de ignoranţă a discreditat chipul femeii, 
mai ales al femeii-iubite, Ion Ciocanu vine să o reabiliteze, purificând-o cu verbul său aşezat, 
cu adoraţia sa constantă, cu gingăşia bărbătească ce transpare din fiece vers. Poezia sa ni se 
înfăţişează ca o şoaptă rostită discret la urechea iubitei. E şoapta mistuitoare a bărbatului care 
iubeşte în fiecare zi ca şi cum ar iubi pentru ultima dată... 
 
Iulia Mihăleanu, Un ostatic al iubirii. – În cartea: Ion Ciocanu, Alte poeme de dragoste, Editura 

Glasul, Chişinău; Editura Vasile Cârlova, Bucureşti, 1995, pag. 5, 6. 
 

Ion Ciocanu ştie ce întreprinde atunci când ne impresionează cu pachetul său de 
sentimente şi cogitaţiuni bărbăteşti închinate Femeii din lumea frumuseţii şi certitudinii 
interioare. Autorul, un blând de expresie majoră, un sincer oficiant într-o neobosită liturghie la 
altarul inimii curate din sanctuarul cordialităţii fierbinţi, dar liniştite şi aproape numai senine! 
Umbre şi penumbre, lumini şi penlumini de la răsăritul marelui nostru Suflet congener şi pur ca 
fulgul de călifar, vibrează! 

Poemele lui Ion Ciocanu reprezintă, cu o modestie de rigoare clasică, bine asumată la 
nivel sintagmatic, înfrângerea, cu excelenţă, a mizantropiei, a misoginiei, care fac adesea 
ravagii pitoreşti în câmpul existenţei noastre... Soarele iubirii „şi alte stele“ concură la aceasta. 
Nu greşesc dacă înregistrez, pe accente şi aspecte, delicate intuiţii ca dinspre San Juan de 
Cruz. Şi nu-i vorba de o simplă aparenţă... 

 
Simon Ajarescu, Ion Ciocanu: „Alte poeme de dragoste“. – În revista Porto-Franco (Galaţi), 

1996, Nr. 4 (aprilie), p. 9. 
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Născută dintr-o dorinţă irezistibilă interioară de a căuta calea însuşirii limbii corecte 
(rostite şi scrise) şi dintr-o mare şi necesară dragoste umană pentru cuvânt în general, cartea 
lui Ion Ciocanu Atât de drag... este neobişnuită din mai multe puncte de vedere. În primul 
rând, autorul ei este poet şi prozator, critic şi istoric literar... Deşi, ca scriitor, el manifestase 
atitudine faţă de destinele limbii noastre şi mai înainte, publicând în presă articole de problemă 
privind asanarea mediului sociolingvistic, necesitatea cunoaşterii de către alolingvi a limbii 
locului etc. Apoi devine cu timpul susţinătorul unei rubrici permanente Limba maternă – floare 
eternă (după consacratul şi antologicul vers matcovschian) în săptămânalul „Viaţa satului”, 
materiale pe care le difuzează la radioteleviziunea moldovenească. Nu mai zicem de 
corectitudinea scrisului său vertical, demonstrată decenii la rând de lucrările literare ce l-au 
consacrat, inclusiv în ce priveşte ţinuta lingvistică şi stilistică. Iar omul care trăieşte în cuvânt, 
din cuvânt şi întru cuvânt, nu poate fi indiferent faţă de soarta limbii materne, faţă de poemul 
existenţei noastre, faţă de opera neamului care a fost, este şi întotdeauna va fi Măria sa 
Cuvântul. Activitatea prodigioasă a literatului Ion Ciocanu în această constelaţie de idei este 
una mereu de atitudine şi de certitudine critică în perpetuă evoluţie, oricare ar fi declinul vieţii 
noastre „de tranziţie” din rău în mai rău şi oricare s-ar dovedi această „răscruce cu proşti”, 
conform celebrei caracteristici druţiene. Prin exemplul său personal şi omniprezent, atitudinal, 
scrisul lui Ion Ciocanu are toate trăsăturile sale impresionante ... Pe lângă faptul că posedă 
simţul şi darul cuvântului, are totodată şi cumsecădenia critică a analizei, priceperea 
diplomatică de a-l face pe om (pe scriitor şi pe vorbitor...) să-şi vadă autocritic „hopurile”, 
greşelile şi – de ce nu? — erorile, de vreme ce „a uita (deci şi a greşi) e ceva omenesc”, ca şi 
cum de la sine, fără a-l vexa. Oricum, majoritatea „microeseurilor de dragoste pentru cuvânt” 
ale volumului Atât de drag... sunt scrise pe un bonton, au o ţinută etico-civică a lor sigură, 
izbucnită din inimă, din interior. Stilul şi maniera analitică, plasarea accentului logic pe 
corectitudinea lingvistică îmbracă haina respectivă a bonomiei şi simţului gospodăresc, mai 
bine zis — grădinăresc, de a urmări obsedant, cu rigoarea pedagogică respectivă încălcarea 
normelor gramaticale, ortografice şi ortoepice (oricare ar fi poetul, savantul, vorbitorul etc. 
care a comis cutare sau cutare greşeală de limbă sau de stil). Bucură de asemenea şi supleţea 
microeseurilor, sobrietatea lor, „respirările” fireşti şi succinte, lapidare, fără oboseala 
savantlâcoasă, „ştiinţifică”, despicând firul în patru când nu e cazul. De aceea ele sunt utile 
pentru toţi, prin cheia lor intuitiv poetică şi prin logica bunului simţ, şi pentru elevi şi studenţi, 
şi pentru copii şi părinţi, şi pentru profesori şi intelectuali atât de la sate, cât şi de la oraşe. 

 
Tudor Palladi, Un îndrăgostit şi-ndrăgit de limbă: Ion Ciocanu. -  

În Moldova literară (supliment al ziarului „Moldova suverană”), 1996, 4 ianuarie. 
 

Poezia de dragoste a lui Ion Ciocanu este contemplativă şi primăvăratică, cu rare 
excepţii trecând bariera meditaţiei lirice „autumnale“. Faptul este explicabil de natura însăşi a 
versificaţiei, care în fond celebrează bucuria şi prezenţa dragostei, ca să nu zicem a amorului 
ambuscat, teatralizat. De aceea efuziunile lirice rar când erup din interior. Iar atunci când ele 
îşi fac loc totuşi în poemele lui, scriitorul îşi demonstrează cu lux de amănunte natura poetică, 
elanul, întreaga pasiune de a scrie inspirat, punându-şi în uz toate virtualităţile literare proprii. 
Este cazul poemului antologic Bate vântul..., un adevărat model de poezie clasică, unde 
firescul, realul, sentimentul şi folclorul fuzionează perfect, în mod superior. O atare piesă lirică 
îndreptăţeşte întreg efortul unei cărţi: „... Bate vântul printre nuci,/ Stai, iubire, un’te duci?/ 
Bate vântul printre meri,/ Dar tu nu eşti nicăieri“. Ion Ciocanu, chiar dacă ar fi scris numai 
această poezie de dragoste în viaţa lui literară (de prozator şi de critic literar, cum îl cunoaştem 
mai mult cu toţii...), totuna merita pe deplin numele de poet, deoarece el, acest poem, poate 
evident cu cinste face faţă oricărei antologii lirice. 
 

Tudor Palladi, Probitatea sau sarcasmul scrierii de sine. – În „Literatura şi arta“, 1996, 6 iunie. 
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Ion Ciocanu corectează erorile generale ce vin direct din stradă şi sunt „groaznic” de 
răspândite, bazându-se în primul rând pe logică. Domnia sa alege dintre violatorii legilor limbii 
ba un savant de vază, ba un scriitor (Ion Druţă, de exemplu, din a cărui operă putem alcătui 
uşor un antidicţionar sau un dicţionar de greşeli), ba un veteran al muncii pedagogice, ba un 
corespondent, ba un demnitar destul de înalt. Porneşte de la cazuri concrete, cum ar fi, de 
exemplu, un titlu de carte (vezi Între corectitudine şi neglijenţă), astfel fiind mai convingător, 
atenţionându-i pe cei care n-au dreptul să greşească: „Avem datoria de a acorda o atenţie 
mare şi constantă şi felului de a se exprima al literaţilor, ziariştilor, savanţilor, care ar trebui să 
ne servească drept exemple de rostire şi, mai ales, de scriere”. Iar când aceste greşeli 
elementare sunt comise de vreun autor cu ambiţii de cercetător ştiinţific, într-o carte cu 
pretenţii de ştiinţă, Ion Ciocanu devine neiertător: „Absenţa cărţii cu pricina ar fi fost de 
miliarde de ori mai folositoare culturii noastre decât prezenţa ei... Lectura unei atare cărţi este 
de-a dreptul dăunătoare”. 

Deşi de cele mai multe ori Ion Ciocanu pare calm, nepretenţios, uneori îl surprindem 
numai nerv, încordat la Maksimum, încât „ne vine să strigăm ca să audă toţi — dar absolut toţi 
— consângenii: scoateţi din vorbirea şi din scrierea voastră orişice firicel de rusisme care ne 
strică limba şi pe noi înşine!”. 

Deşi Atât de drag... e o carte de cultivare a limbii, ea nu este lipsită de ironia 
caracteristică autorului…, ceea ce face lucrarea mai vioaie, amplificând funcţia ei hedonistică. 

În sfârşit, în această carte Ion Ciocanu, care este evident împotriva lipsei de sens, a 
abracadabrismului lingvistic şi tinde spre claritate, exactitate, corectitudine, abordează o 
sumedenie de probleme lingvistice, punând tot atâtea întrebări... 

Pe lângă dicţionare, Exprimarea corectă şi Cuvântul potrivit la locul potrivit de Valentin 
Mândâcanu, culegerile colective Cultivarea limbii, cărţile semnate de Eugen Coşeriu, Alexandru 
Graur, Mioara Avram, Ion Coteanu, Ion Melniciuc, Anatol Ciobanu, Ion Dumeniuk ş. a., de 
acum înainte putem consulta şi lucrarea Atât de drag... de criticul şi istoricul literar, prozatorul, 
poetul, ziaristul, profesorul, într-un cuvânt — scriitorul Ion Ciocanu (vezi Scriitorii), care dă 
dovadă de remarcabile aptitudini lingvistice. 

Mihai Vaculovschi, Dragostea noastră netrecătoare. -   

În revista „Limba Română”, 1996, Nr. 5-6, p. 215. 
 
Pentru noi, profesorii de limba şi literatura română, Ion Ciocanu este un literat şi un 

lingvist de cea mai mare autoritate şi de Maksimă importanţă, prin cărţi ca Dialog continuu, 
Clipa de graţie, Măsura adevărului, Dreptul la critică şi Atât de drag... şi prin prelegerile din 
cadrul emisiunilor radiofonice În lumea cuvintelor şi televizate Norma literară şi uzul Domnia sa 
învăţându-ne să discernem valorile literare autentice de nonvalori şi amintindu-ne să alegem 
bine cuvintele şi frazele, să evităm rusismele şi greşelile de tot soiul. ...Lucrarea Literatura 
română contemporană din Republica Moldova ne este de un real folos, autorul propunându-ne 
analize succinte ale majorităţii scriitorilor şi operelor prevăzute de programe şi avem ce lua din 
paginile ei, din notiţele biobibliografice care însoţesc analizele, din bibliografia selectivă cu care 
se încheie ele... 

 
Ion Pârnău, Un manual arhinecesar. – În ziarul „Dialog“, 1998, 2 iulie. 

 
Literatura română contemporană... a lui Ion Ciocanu constituie una dintre probele clare 

ale vocaţiei sale critice şi istorico-literare. Ea este cel mai serios copil artistic al dumnealui, 
după noi. Faptul că volumele anterioare de studii şi de articole, de cronici literare sau de eseuri 
îl prezentau mai mult de fiecare dată într-o ipostază sau alta (de comentator pertinent sau de 
cronicar personalizat) nu înseamnă că lucrările lui nu erau de real folos şi de imperioasă 
stringenţă, de vreme ce activitatea lui fructuoasă cuprinde atât domeniul prozei, cât şi acela al 
poeziei, al criticii literare şi al esteticii. Ba mai mult, atare îndeletniciri cer, evident, nu numai o 
perspiraţie, dar şi o râvnă intelectuală sisifică adesea, dată fiind nesiguranţa stabilităţii valorice 
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şi firescul unei evoluţii de durată. Totuşi, recenta exegeză îl pune într-o altă lumină, şi anume 
în reflexele unei galerii care duce spre edificiul jinduit vreme de o viaţă trudind în sudoarea 
frunţii asupra cuvântului şi autentificând ideea de literatură naţională şi nu numai autohtonă, 
din spaţiul moldovenesc. Am zice că travaliul în cauză este proba de foc a elocvenţei critice a 
lui Ion Ciocanu. 
 

Tudor Palladi, Proba de foc a elocvenţei critice sau De la peristil la prostil. – În săptămânalul 
„Literatura şi arta“, 1999, 27 mai. 

 
În lupta de opinii, care s-a desfăşurat şi continuă şi acuma, publicistul Ion Ciocanu vine 

să contribuie din plin la ridicarea prestigiului culturii şi limbii române, să participe activ la 
amplul proces de deşteptare a conştiinţei naţionale, proces favorizat de imperativele  istorice 
contemporane, de realitatea zilelor noastre. El e prezent la toate discuţiile şi dezbaterile 
diferitelor probleme actuale ce ţin de limba română şi grafia ei, de destinul poporului român din 
Basarabia. 

Relaţiile interetnice, problema traducerilor, poezia şi proza românească, cultivarea limbii, 
manualul şi şcoala, cartea şi biblioteca, respectarea legilor lingvistice în vigoare, a grafiei latine 
etc. sunt mereu în atenţia omului de ştiinţă Ion Ciocanu. 

Vasile Melnic, Ion Ciocanu – cărturarul. - În cartea lui „Mândria şi speranţa noastră”,  

Chişinău, Firma editorial-poligrafică „Tipografia centrală”, 1999, p. 237.  
 
Cartea Zborul frânt al limbii române include aproape toate articolele pe care autorul le-a 

publicat în diverse reviste, ziare. Se evidenţiază în acest fel concepţia lui, modul de prezentare 
a faptelor concrete, la multe dintre care a fost participant activ (Să merităm sărbătoarea, 
Respectarea şi ignorarea legislaţiei lingvistice, Legislaţia lingvistică şi drepturile omului, Alecu 
Russo şi românitatea noastră ş. a.). 

Cu durere în inimă a fost scris articolul Zborul frânt al limbii române (publicat şi în ziarul 
„Flux” la 25-31 august 1995). 

Ion Ciocanu a fost şi rămâne un cetăţean fidel al culturii şi ştiinţei strămoşeşti, pe care 
le apără cu toate forţele intelectuale de care dispune, aplicând principiul formulat de el însuşi 
Azi serbăm fără să jubilăm, ci angajându-ne şi luptând. 

Acad. Nicolae Corlăteanu, Cu perspicacitate, înainte. -   

În revista „Limba Română”, 1999, Nr. 10, p. 107. 
 
Criticul literar Ion Ciocanu e unul prolific, prezent de multă vreme în mai toate 

publicaţiile de la noi, spirit neobosit, preocupat de problemele de estetică, de aspectul teoretic 
al literaturii, un critic aflat mereu în căutarea „argumentului de rigoare“. Personal, preţuiesc 
îndeosebi acele eseuri, cronici şi portrete, în care forţa argumentării implică imaginarul creator, 
spectacolul demonstraţiei. Aici fraza scapă de încorsetarea citatelor pe care Ion Ciocanu le 
cultivă în general în grădina scrisului său, şi curge mai descătuşat, arătându-şi deliciile 
stilistice, frăgezimea metaforică sau sclipirea lamelor reci de oţel (volumele Dialog continuu, 
1977, Clipa de graţie, 1980, Argumentul de rigoare, 1985, ş. a.). 

Un statut aparte în demersul său critic îl are volumul Literatura română contemporană 
din Republica Moldova (seria „Biblioteca şcolarului“, 1998), ce include articole de analiză a 
procesului literar basarabean postbelic, portrete de creaţie, bibliografie. Cartea este destinată 
şcolii de toate gradele şi demonstrează excepţionalele calităţi instructive ale lui Ion Ciocanu, 
care, din când în când, preferă să-şi pună toga profesorală, păstrată în garderoba sa 
sentimentală din anii petrecuţi la catedra universitară (1965-1971). Ochiul său, înzestrat cu 
lentile purtând însemnul schimbărilor de optică, re-lecturează din noi perspective opere 
compromise total sau parţial în anii ideologiei comuniste, reevaluându-le după alte criterii într-o 
nouă ierarhie valorică. Criticul demitizează nume şi cărţi, umblă pe la monştrii sacri ai 
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„literaturii sovietice moldoveneşti“, dezumflându-le dimensiunile ori diminuându-le doza de 
nemurire, pune în valoare în toată statura lor artistică creaţii considerate la apariţie 
„subversive“. În felul acesta Domnia sa reuşeşte (cel puţin parţial) s-o „desovietizeze“, lucru 
extrem de valoros, mai cu seamă pentru generaţiile tinere. 
 

Arcadie Suceveanu, Maşina lui Faraon. – În revista „Septentrion literar“ (Cernăuţi), 2000, Nr. 
3-5, pag. 10. 

 
Astăzi Ion Ciocanu este un critic de tranziţie, verigă notabilă între trecutul şi prezentul 

nostru literar, iar finalitatea revizionistă a actului său critic de la ’90 încoace este fascinantă şi 
„molipsitoare“. Ingrata postură de critic de tranziţie a făcut să i se uite meritele, scrierile sale 
fiind eclipsate de mai multe prejudecăţi. Important e că acest promotor al valorilor basarabene 
este un cititor atent şi fin a tot ce s-a scris şi tipărit aici în a doua jumătate a secolului XX. 

Puţini sunt criticii cu evoluţie continuă şi evidentă. Ion Ciocanu a evoluat o dată cu 
literatura basarabeană; chiar dacă rămâne refractar la unele orientări şi curente literare, el şi-a 
revizuit fără cruţare opiniile despre mastodonţii literari, lucru pe care mulţi colegi de breaslă şi 
de generaţie întârzie să-l facă. 

 
Alexandru Burlacu, Orizonturile prozei „rurale”. – În săptămânalul „Literatura şi arta“, 2000, 24 

august. 
 
Fiind printre personalităţile notorii ale elitei culturale basarabene, care în ultimul deceniu 

au luptat cu abnegaţie pentru renaşterea conştiinţei naţionale a românilor moldoveni şi pentru 
transformările democratice, Ion Ciocanu a contribuit activ la elaborarea legislaţiei lingvistice şi 
la implementarea ei în viaţă, argumentând convingător că fără funcţionarea reală a limbii de 
stat (române) în toate domeniile de activitate nu poate fi vorba despre o independenţă reală 
statală a Republicii Moldova. 

Ca un dangăt de clopot, ca o alarmă către toţi cetăţenii ţării este şi cartea antologică 
Zborul frânt al limbii române (Chişinău, 1999), scrisă din durerea sufletului pentru limba 
strămoşească oropsită aici, la ea acasă... Ion Ciocanu, care încă în alocuţiunea sa din 18 martie 
1988 de la Palatul Republicii (pe atunci Palatul Prietenia), în plin totalitarism, primul dintre 
filologii din Republica Moldova a pus oficial problema proclamării limbii materne a băştinaşilor 
drept limbă de stat şi revenirea la scrisul latin, lansează în cartea menţionată un fulminant apel 
către conştiinţa tuturor compatrioţilor: „Două sărbători, proclamate oficial în urma unor eforturi 
colective de mare amploare, vin să ne spună că la 27 şi 31 august avem zile de odihnă... Dar 
eu unul nu mă voi odihni. Pentru ca n-am meritat. Şi nu voi serba. Pentru că n-am ce serba. 

Voi munci înzecit. Pentru ca, măcar peste ani sau decenii, în viaţă sau în mormânt, să 
am dreptul de a mă odihni în voie şi de a serba cu plăcere la 27 şi 31 august. 

Până atunci să ne gândim cu toţii, dragi compatrioţi, că nu suntem nici pe departe 
independenţi de Rusia şi de ruşi, de Armata a 14-a rusă”... 

Ion Buga, Atlant al adevărului şi demnităţi. - În ziarul „Capitala”, 2000, 15 ianuarie. 
 

...Mai era primăvara anului 1988, 18 martie. Exact în seara acelei zile au răsunat 
primele salve ce prevesteau viitoarea mare bătălie pentru limbă. De la tribuna festivităţilor 
prilejuite de bicentenarul Gheorghe Asachi scriitorul şi savantul Ion Ciocanu – în prezenţa 
temutei conduceri partinice de atunci – oficializa tragica stare a limbii noastre (pe atunci îi 
ziceam „moldovenească”), referindu-se la extrem de necesara eventualitate ca în fiece 
republică naţională să fie considerată drept limbă de stat limba acelei naţionalităţi, care a dat 
denumirea republicii, apoi la discutarea democratică a alfabetului care ar corespunde mai bine 
specificului limbii noastre. La rostirea răspicată a istoricului mesaj sala ovaţiona îndelung, noi 
simţeam nevoia unui triumf al dreptăţii, al unui mare adevăr umilit, ba chiar interzis despre 
limbă, ce locuia ascuns în temniţele sufletelor noastre. Probabil, o fi vărsat o lacrimă şi ilustrul 
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înaintaş Gheorghe Asachi pentru izbânda repurtată de intelectualitatea naţională prin clipa 
stelară a reputatului său urmaş Ion Ciocanu, un adevărat iluminist de la sfârşitul veacului al 
XX-lea. Tezele rostite de la tribuna acelor solemnităţi au răsunat ca un fel de ordonanţă: limba 
română şi alfabetul latin să se întoarcă acasă! 

Prin alocuţiunea sa el a zdruncinat cetatea ignoranţei de sub masca sovietizării… 
Ion Ciocanu ne-a lăsat un viguros testament „Pro limba română” în două volume, o 

panoramă a „luptelor decisive, principiale, intransigente”. Primul volum a apărut în 1992 şi se 
intitulează Reflecţii şi atitudini, unde au fost incluse 66 de eseuri, schiţe, interviuri, alocuţiuni 
cu mesaje menite să contribuie la trezirea conştiinţei naţionale, îndemnându-ne a ne încadra cu 
toţii în munca de soluţionare a gravelor probleme ale vieţii... Cel de al doilea volum, Zborul 
frânt al limbii române, a văzut lumina tiparului în 1999... Autorul se referă şi la momentele 
revelatorii din viaţa limbii române de la noi. Însă ele au fost prea puţine. Iată de ce scriitorul se 
întreabă pe sine şi ne întreabă şi pe fiecare dintre noi: am făcut oare totul – fiecare în parte şi 
toţi împreună – ca să înmulţim clipele de sărbătoare ale limbii noastre, să-i reabilităm gloriosul 
trecut? 

Grigore Grigorescu, O conştiinţă a zbuciumatei noastre epoci. - În ziarul „Mesagerul”, 2000, 
15 ianuarie. 

 
Că e deosebit de harnic şi neobosit, o confirmă şi faptul că până şi în ziua sa de naştere 

el are programată la TV emisiunea Norma literară şi uzul, nemaivorbind de rubrica-i 
permanentă şi extrem de actuală Ca un fagure de miere din ziarul „Capitala” şi de numeroase 
alte activităţi ale sale legate de marea sa patimă – limba română... 

Gheorghe Ciocoi, Paşii lui Ion Ciocanu. - În ziarul „Dialog”, 2000, 21 ianuarie. 
 

Fiind o prezenţă suprapermanentă în toate mediile de informare în masă – presă (ziare, 
reviste, almanahuri), radiodifuziune, televiziune – cu articole, recenzii, studii, cronici, Ion 
Ciocanu părea un creator fără de vârstă. Jubileele altora treceau pe lângă el, dumnealui 
participa cu pana şi cu felicitările de rigoare pe la festivităţi omagiale, unde se manifesta plenar 
talentul său oratoric unic în felul său în mediul nostru, talent cultivat şi dezvoltat în urma 
activităţii de profesor universitar, pe care a fost nevoit (din motive ideologice) s-o abandoneze, 
lipsind o întreagă generaţie de filologi şi ziarişti de nişte conferinţe şi prelegeri inspirate şi 
generatoare de idei şi atitudini libere faţă de literatură... 

Oriunde s-ar fi aflat, scriitorul s-a manifestat plenar, creând incomodităţi celor din jurul 
său prin lansarea unor noi principii de activitate. Iată de ce nu întotdeauna (sau niciodată 
chiar) n-a cules lauri, ci mai curând s-a ales cu spini, ca să nu mai vorbim de suspiciunile ce le 
aduna de la mai marii vremii. Cum putea să placă vechilor cadre universitare, când un tânăr 
conferenţiar îşi permitea să discute liber şi curajos despre literatura moldovenească făcând, 
totodată, trimiteri la marile personalităţi ale literaturii române, conducea un cenaclu literar şi 
edita un ziar universitar ce-şi permitea unele opinii contrare celor oficiale?  

N-a fost comod Ion Ciocanu nici la Departamentul pentru Funcţionarea Limbilor, 
deoarece insista asupra desfăşurării atestării alolingvilor pentru cunoaşterea limbii române... 

Ion Calcea, Perioadele lui Ciocanu. - În ziarul „Res publica”, 2000, Nr. 2 (3), 28 ianuarie. 
 

E salutabil faptul că televiziunea noastră a lansat emisiunea de cultivare a limbii, în care 
savanţii şi dascălii-pedagogi ne mai învaţă câte un pic de gramatică, ne ajută să însuşim 
terminologia tehnică şi cea din domeniul administraţiei publice, să ne îmbogăţim vocabularul şi 
chiar să pronunţăm corect cuvintele... E o făclie care ne luminează calea în tunelul 
deznaţionalizării în care ne aflăm... Sunt pedagog şi îmi face plăcere să-l ascult pe scriitorul Ion 
Ciocanu, un „manager” al acestei emisiuni, care mă prinde de suflet cu graiul său agreabil şi cu 
modul său de a convinge. 

Ion Mereacre, Cum ne-ar sta în frac şi... izmene?. -  
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În ziarul „De facto”, 2000, 18 aprilie. 
 
...E cazul să menţionăm şi sutele de articole publicate de Ion Ciocanu la rubricile sale 

permanente de cultivare a limbii, susţinute în presa scrisă şi în cea orală: Capcanele limbii 
române, Limba maternă – floare eternă, În lumea cuvintelor, Norma literară şi uzul ş. a., 
întreaga sa activitate din cadrul Departamentului de Stat pentru Limbi (mai întâi ca director 
general, apoi ca şef de Direcţie), unde se preocupă de problemele privind lărgirea ariei de 
funcţionare a limbii române, respectarea legislaţiei lingvistice în Republica Moldova, elaborarea 
unor programe de atestare a cadrelor de conducere... 

Arcadie Suceveanu, Maşina lui Faraon. - În revista „Septentrion literar”, Cernăuţi, 2000, Nr. 
3-5, pag.10.   

 
„Perspectiva estetică“ i-a prilejuit de fiecare dată lui Ion Ciocanu să depisteze nu numai 

gradul de realizare artistică a unei sau altei scrieri literare, dar şi nivelul de implicare a 
scriitorilor moldoveni în captarea şi oglindirea a ceea ce era în realitate marele adevăr al 
existenţei noastre. Dincolo de „estetic“ criticul nostru a căutat întotdeauna „dialogul continuu“ 
al conştiinţei scriitoriceşti cu dimensiunea existenţială a neamului, cu problemele ei dramatice 
stringente. „Esteticul“ este mereu hârtia de turnesol, probă de adevăr şi sinceritate a literaturii. 
În această privinţă mi se pare concludent faptul că, din articol în articol, de la o carte la alta, 
Ion Ciocanu nu a obosit să repete cu riscul de a plictisi spiritele „subţiri“, dar mai ales cu riscul 
de a agasa vigilenţii comisari ai forurilor ideologice, că nu tema este hotărâtoare pentru o 
operă artistică. „Nu tema..., nu tema..., nu tema...“ – iată un refren critic susţinut de 
dumnealui cu o îndârjire şi răbdare de Sisif, în surdina refrenului oficial privind „actualitatea 
temei“. 

 
Andrei Ţurcanu, Viziune asupra romanului „rural“. – În săptămânalul „Literatura şi arta“, 2001, 

17 mai. 
 

Cartea criticului şi savantului Ion Ciocanu Rigorile şi splendorile prozei „rurale“ trezeşte 
un interes deosebit, ea pune la dispoziţie o informaţie considerabilă şi semnificativă, propune 
interpretări individuale şi adecvate, incită la noi lecturi, investigaţii şi aprecieri ale operei lui 
Vasile Vasilache. 
 

Constantin Dobrovolschi, Reflecţii asupra unui studiu despre activitatea 
 literară a lui V. Vasilache. – În Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, seria 

„Ştiinţe filologice“, volumul II, Chişinău, 2001, p. 127. 
 

...De vreo 6-7 ani o activitate similară cu cea a lui George Pruteanu-lingvistul 
desfăşoară Ion Ciocanu la Chişinău. Dimineaţa la radio în cadrul ghidului În lumea cuvintelor şi 
seara la televizor în ciclul de emisiuni Norma literară şi uzul inspiratul poet, prozator, critic 
literar şi – nu în ultimul rând – publicist e mereu prezent cu eseuri de cultivare a limbii, unul 
mai surprinzător decât altul, toate pornind de la observarea atentă şi pătrunzătoare a vorbirii şi 
scrierii în Republica Moldova, continuând cu analiza, evident succintă, a acestora în lumina 
dezvăluirilor oferite de dicţionare prestigioase şi de alte surse ştiinţifice notorii şi încheind prin 
recomandarea unor soluţii practice pe deplin plauzibile. 

„Recomandarea” e, aici, un fel de a zice, poetul şi prozatorul nu dispar din eseurile 
lingvistice ale doctorului în filologie Ion Ciocanu, acestea fiind adesea monologuri sau dialoguri, 
în orice caz – colocvii antrenante, în care ascultătorul/cititorul este atras cu o putere irezistibilă, 
uneori ca personaj pus în situaţia de a trage – el însuşi! – concluziile cerute, de a finaliza 
monologul/dialogul printr-o luare de atitudine în consens cu sugestiile autorului. Parte din 
eseurile lui Ion Ciocanu sunt nuvele autentice, întemeiate pe subiecte suscitătoare a interesului 
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general, finalele lor constând preponderent din poante generatoare de voie bună şi, uneori, de 
haz.  

Totuşi, principalul în activitatea acestui George Pruteanu al Basarabiei rezidă în altceva. 
Vorba e că în condiţiile rusificării acerbe a românilor est-pruteni, de-a lungul a circa două 
secole, activitatea de cultivator al limbii, susţinută de Ion Ciocanu cu o perseverenţă de 
invidiat, este una de apostolat, în sensul acţiunilor culturale ale marelui preot şi poet Alexei 
Mateevici, autorul celui mai inspirat poem dedicat limbii române. Activitatea lui Ion Ciocanu-
lingvistul se înglobează totalmente actului imperativ de revenire la matricea noastră stilistică 
originară şi de integrare a basarabenilor în contextul cultural general românesc. 

Acad. Mihai Cimpoi, George Pruteanu al Basarabiei. - În săptămânalul „Literatura şi arta”, 
2001, 29 martie. 

 
Dl Ciocanu este unul dintre puţinii care pun diagnostic prompt la noile apariţii editoriale. 

Sigur că asta presupune şi un mare risc, Domnia sa are însă în spate un bogat palmares, un şir 
de ani de exerciţiu critic, pe care l-a practicat cu har şi hărnicie. Iată, se regăseşte şi în Dincolo 
de literă. Titlul este, pentru mine cel puţin, un semn derutant, fiindcă, având formaţie 
sociologică, aş fi fost tentat să cred că Dincolo de literă este un popas în context. Dar criticul 
chiar face o astfel de incursiune în placenta operelor şi nu se sfiieşte să insiste asupra unor 
autori mai mărunţei, pe care-i discută fără a face nici risipă de superlative în cazul unora, şi nici 
nu purcede la exerciţii pamfletare în cazul altora. Deci, încearcă să găsească un ton echilibrat, 
o notă de înţelegere pentru osârdia tuturor. Şi străduinţa Domniei sale, repet, merită toată 
preţuirea... Dincolo de literă este, după credinţa mea, o carte solidă, o carte care merită să fie 
citită, comentată... 

 
Adrian Dinu Rachieru, „Literatura basarabeană se înscrie competitiv în circuitele mari ale 

literaturii române“. – În săptămânalul „Literatura şi arta“, 2002, 13 septembrie. 
 

Salut din toată inima apariţia cărţii Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate a lui Ion 
Ciocanu, cu titlul acesta atât de expresiv şi incitant. Chiar din titlu ea se dovedeşte o lucrare 
deosebită, originală ca modalitate de a vorbi despre limbă, despre expresivitatea comunicării 
lingvistice, despre abaterile de la normele limbii literare. E un gen aparte de scriitură. Nu e o 
carte de cultivare a limbii obişnuită, ci un comentariu scriitoricesc asupra diverselor probleme 
concrete ale procesului lingvistic est-prutean. Nu e o cultivare a limbii, pe care au practicat-o şi 
o practică în continuare cercetătorii profesionişti, cu explicaţii de strictă specialitate şi cu o 
terminologie adecvată; Ion Ciocanu întreprinde o tratare literar-artistică modernă a faptelor de 
limbă. Nu e nici o sociolingvistică stricto-sensu, care face sondaje ştiinţifice conform unor reguli 
obligatorii, ci este mai degrabă o publicistică lingvistică (pe teme de lingvistică), pagini întregi 
ale cărţii lui Ion Ciocanu fiind deosebit de atrăgătoare datorită anume originalităţii exprimării, 
instrumentarului literar-artistic utilizat de autor. 

Scriitura artistică imprimă cărţii Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate un caracter 
deosebit, specific în cadrul tuturor lucrărilor de cultivare a limbii, apărute la noi (şi nu numai la 
noi), un caracter atrăgător şi chiar savuros. Fără să părăsească problemele de ştiinţă a limbii, 
aşa cum se profilează acestea în lumina erorilor de exprimare înregistrate de un auz în acţiune 
permanentă şi de un văz necruţător cu greşelile, Ion Ciocanu realizează nişte eseuri incitante, 
aş putea zice – nişte micronuvele, personaje şi situaţii concrete antrenante, axate pe greşeli 
absolut reale, pe care le auzim/vedem cu toţii la orice colţ de stradă, în transport, în literatura 
de specialitate, la radio. Uneori o singură plasare greşită a accentului într-un cuvânt îi serveşte 
Domniei sale drept punct de plecare pentru a-şi imagina două personaje rostind acelaşi cuvânt 
în două feluri, unul greşit şi celălalt corectându-l pe primul, de aici şi situaţia de tip nuvelistic. 
Te simţi antrenat şi tu, ca cititor, în disputa iniţiată de cei doi, savurezi umorul, alteori ironia 
autorului, bonomia lui şi, adesea, poanta nuveletei lui. 
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Acad. Silviu Berejan, Vigoarea publicisticii lingvistice. -  În săptămânalul „Literatura şi arta”, 
2002, 26 decembrie.   

 
Ion Ciocanu... a manifestat de-a lungul deceniilor o conştiinţă clară, exprimată 

subtextual în anii de dominaţie a ideologiei comuniste şi „cu text deschis” încă de  prin 1985, a 
fiinţei noastre româneşti şi a necesităţii de a o apăra cu dăruire de sine, permanent... El a 
promovat cu insistenţă ideea unei limbi curate şi corecte, cerea pe faţă combaterea 
intransigentă a rusismelor din vorbirea şi scrierea conaţionalilor... 

La 18 martie 1988, cu două luni înainte de apariţia eseului Veşmântul fiinţei noastre al 
remarcabilului lingvist Valentin Mândâcanu, Domnia sa a rostit un fulminant discurs – la 
comemorarea lui Gheorghe Asachi, în prezenţa conducerii de vârf a republicii de atunci, – 
susţinând cerinţa ca „în fiecare republică naţională să fie considerată drept limbă de stat limba 
acelei naţionalităţi, care a dat denumirea republicii” şi dezideratul privind „discutarea 
democratică a alfabetului care ar corespunde mai bine specificului limbii noastre”. 

Ion Ciocanu este semnatar al Scrisorii deschise a celor 66 reprezentanţi de vază ai 
culturii noastre în apărarea limbii străbune, tipărită iniţial la 17 septembrie 1988 în ziarul 
Învăţământul public... 

Convingerile sale de român şi dăruirea de sine, cu care a luptat şi luptă în numele cauzei 
noastre româneşti, s-au manifestat plenar în activitatea lui Ion Ciocanu în funcţia de director al 
Editurii Literatura artistică (pe care a rebotezat-o Hyperion) în 1988-1993 şi în cea de director 
general al Departamentului de Stat al Limbilor (1993-1994)... 

În anii de mai încoace Ion Ciocanu este unul dintre cei mai harnici şi mai combativi 
cultivatori ai limbii române, participând permanent la emisiunile radiofonice şi televizate „În 
lumea cuvintelor” şi, respectiv, „Norma literară şi uzul”, susţinând rubrici personale de 
corectitudine lingvistică în ziarele Capitala şi Vocea poporulu”, publicând cartea de microeseuri 
de dragoste pentru cuvânt Atât de drag... (1995), neprecupeţindu-şi puterile în lupta sfântă de 
apărare a cauzei noastre româneşti. 
 

Gheorghe Ghimpu, Conştiinţa naţională a românilor moldoveni. – Ch., 2002. – P. 459-461. 
 

Carte pentru limba noastră cea română – aceasta ar fi definiţia esenţializată a cărţii 
Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate, semnată de cunoscutul literat şi lingvist Ion 
Ciocanu. Cartea Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate e, în primul rând, un cuvânt de 
apărare a limbii în acest spaţiu de spiritualitate românească şi, în al doilea rând, un îndemn 
înţelept de a le porni pe toate în viaţă de la cunoaşterea cât mai bună a limbii materne. (...) 

Autorul, mereu atent la modul nostru de a vorbi şi de a scrie, explică mecanismul 
apariţiei greşelilor de exprimare, sugerându-ne soluţii de evitare a lor... Numeroasele exemple 
de folosire greşită a cuvântului, explicarea cuvântului potrivit la locul potrivit sunt comentate în 
prima parte a volumului, denumită În împărăţia magică a cuvintelor şi expresiilor strămoşeşti. 

Articolele de politică lingvistică, inserate în partea a doua a lucrării, intitulată Sfânta 
sfintelor noastre, demonstrează o dată în plus angajarea plenară a lingvistului şi cetăţeanului 
Ion Ciocanu în lupta pentru salvgardarea semnului sacru al fiinţei noastre – limba română. Ion 
Ciocanu îşi exprimă ferm atitudinea civică faţă de calvarul prin care a trecut şi, cu regret, trece 
şi astăzi limba populaţiei băştinaşe din Basarabia. (...) 

De menţionat şi hărnicia de care dă dovadă autorul nostru, trudind pe ogorul cultivării şi 
ocrotirii limbii române. Îndrăznim să facem aici o analogie (am mai făcut-o şi cu altă ocazie), 
reamintind o caracteristică atribuită lui Nicolae Iorga, şi anume: scria în fiecare zi câte o carte, 
duminica – două. La fel şi Ion Ciocanu scrie, credem, pe zi câte un articol-tabletă de cultivare a 
limbii, iar duminica – două. Dacă nu le scrie, le gândeşte, le îmbracă şi le etalează într-un stil 
captivant, reflectând de fiecare dată ridicolul erorilor de suprafaţă şi tragicul monstruozităţilor 
care mutilează limbajul conaţionalilor noştri... 
 

Elena Grosu, Din grijă pentru limba română. -  
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În revista „Limba Română”, 2003, Nr. 2-3, pag. 195-196.  
 

Ceea ce suscită interesul în studiile lui Ion Ciocanu este, în primul rând, meticuloasa 
analiză la obiect şi patosul popularizator, modul independent de a gândi şi interpreta... Pe baza 
a două-trei poezii, fericit alese şi ingenios comentate, criticul ştie a-l prezenta pe poet în ceea 
ce are acesta mai esenţial şi mai specific ca individualitate creatoare inconfundabilă, ştie a-i 
reconstitui universul liric particular şi a-i găsi acea „cheiţă fermecată“, cu care se poate 
„descuia“ volumul luat în mână sau chiar modul poetic examinat. Totodată, discernământul 
critic de care dă dovadă îi permite să facă diagnosticări exacte şi să discearnă valorile de 
pseudovalori, să formuleze obiecţii fondate... Concepută în manieră tradiţională (nu e atras de 
metodele moderne de abordare a literaturii) şi orientată spre demersul eseistic, critica curentă 
a lui Ion Ciocanu se remarcă prin promptitudine şi receptivitate, prin temeinicia lecturii şi 
seriozitatea interpretării. Ea se vrea constructivă şi refuză opiniile exclusiviste. Criticul 
manifestă interes pentru sistematizare şi pentru nuanţarea punctelor de vedere, e preocupat 
mai puţin de spectaculozitatea formulei critice şi mai mult de soliditatea argumentaţiei, de grija 
de a-şi exprima accesibil şi exact ideile. Iată de ce el profesează un stil „necăutat“, sobru şi 
cursiv, cu nerv polemic, în care nu rareori formulele savante se împletesc cu cele orale, fireşti 
şi spontane, posedă darul de a deştepta interesul cititorului prin modul particular de a dialoga, 
de a discuta în contradictoriu, atrage în discuţie opinii diferite, pune întrebări, dezaprobă, aderă 
la părerile altora, le completează, polemizează etc. 
 

Mihail Dolgan, Finalitatea pedagogică a criticii interpretativ-explicative a lui Ion Ciocanu. – În 
revista „Viaţa Basarabiei“, 2003, Nr. 1, p. 90, 91, 93. 

 
Deosebit de preţioase sunt paginile publicistice ale lui Ion Ciocanu care abordează tema 

dezastruoasei stări a limbii române de la noi. 
Vieru, Grigore. Vremea publicisticii În săptămânalul Literatura şi arta. – 2004. - 30 sept. – P. 2. 
 

De la 1970 încoace Ion Ciocanu a tot fost dat afară: ba de la catedră, ba de la editură, 
ba de la publicaţii, ba de la Uniunea Scriitorilor, ba de la Departamentul de Stat al Limbilor, ba 
de la Departamentul Relaţii Interetnice, dar nimeni niciodată n-a putut să-l dea afară din 
conştiinţa cititorului. 
 
Nicolae Dabija, Criticul generaţiei noastre. -  În revista „Limba Română”. – 2004. – Nr. 12. – P. 

73. 
 

... Eu nu am argumente pentru a-l învinui pe autorul cărţii Din frământul necunten al 
vremilor de conformism. El nu elogiază, dar nici nu neagă totul laolaltă, ci analizează concret, 
amănunţit. Spre deosebire de unii confraţi de condei, întâi citeşte, şi nu de dragul cititului, ci în 
modul cel mai serios, cu creionul în mână. Am avut prilejul să răsfoiesc unele cărţi lecturate de 
dumnealui. Şi m-am convins – pentru Ion Ciocanu cititul e o muncă tot atât de serioasă şi de 
responsabilă ca şi scrisul.  
 

Mihail Gheorghe Cibotaru, Principialitate plus îndrăzneală. -  
În revista „Limba Română”. – 2004. – Nr. 12. – P. 77. 

 
Ion Ciocanu încearcă să deschidă toată literatura noastră ca pe o carte, prezentându-ne-

o filă cu filă, ca noi să aflăm că ea nu se limitează la două, trei nume şi să ne alegem autorii pe 
care-i vom îndrăgi. Cronicarul posedă un limbaj simplu, dar convingător, ce ne face să 
înţelegem că mai întâi de toate el însuşi a trăit intens emoţiile şi sentimentele autorilor despre 
care ne vorbeşte… Drept care îi mulţumim că ne ajută să vedem mai limpede realitatea literară 
contemporană din Republica Moldova, iar parţial – şi din patria noastră istorică – România. 
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Aurel Corlăteanu. O enciclopedie utilă tuturor. -   
În săptămânalul „Literatura şi arta”. – 2004. – 16 dec. – P. 6. 

 
În literatura noastră nu există practic scriitori şi teme “nevizitate” de Ion Ciocanu. A 

probat pe rând toate speciile – de la democratica şi eterna cronică literară (inombrabile ca 
sumă!), articole, portrete de creaţie, eseuri, studii până la monografia savantă, cum sunt cele 
despre V. Curbet, I. C. Ciobanu şi, mai, nou, despre V. Vasilache (să fie ultima, în cazul unui 
Ciocanu atât de prolific, nu poţi fi niciodată sigur). Şi chiar până la sintetismul uşor fracturat al 
unei aproape istorii literare: “Literatura română contemporană din Republica Moldova”. A 
alternat teoria (“Premisele şi etapele procesului de creaţie artistică”, “Unele probleme de 
estetică” ş. a.) cu experienţa unei critici aplicate nemijlocit pe opera literară (lista lucrărilor sale 
de acest gen este destul de lungă şi mai rămâne deschisă ). 

A “tămâiat” şi el realismul socialist (moderat, atât cât să-şi facă volumele editabile), 
dar, în fond, i-a căutat şi lărgit cu dibăcie fisurile. Caracter sangvinic, a participat la toate 
“bătăliile” canonice şi teoretice. Fără orgoliile sale polemice, care au susţinut tot ce era sănătos 
naţional, literatura noastră ar fi arătat azi altfel. 
 

Eugen Lungu, Spaţii şi oglinzi. În cartea: Eseuri. Critică literară. – 
Ch., 2004. – P. 29-30. – (col. Literatura basarabeană. Secolul XX). 

 
 



И на русском 

 

Выступление на партийном собрании 30 июля 1987 года 

 
Я прошу извинения от товарищей, не понимающих молдавский. Извиняюсь за свой 

весьма приблизительный русский язык и за то, что по ходу речи перейду на молдаский. А 
на русском я вынужден говорить, во-первых, чтобы ответить Владимиру Алексеевичу 
Измайлову, который на позавчерашней встрече в ЦК КПМ сетовал на то, что из почти 
сорока русских писателей в правление выбраны лишь двое. Мне лично очень жаль, что не 
«прошел» в правление Анатолий Клименко, которому не хватило совсем мало голосов. Но 
вдумаемся и в то, что Константину Шишкану, например, не отдали свои голоса даже почти 
сорок писателей, творящих на русском. Если из тридцати шести ему отдали свои голоса 
только 20, вернее 19, поскольку один принадлежит ему лично, то тут никакой проблемы, 
будто молдавские писатели «не так голосовали», нет. Сами русские товарищи не болеют 
за Шишкана, вот в чем дело. И не должна стоять перед или над нами, молдаванами, 
проблема будто неправильно прошли выборы. Они прошли самым демократичным путем, 
как никогда до этого. 

Во-вторых, говорю на русском, чтобы все поняли мой восторг молодостью духа 
нашего первого секретаря правления Иона Константиновича Чобану. Сегодняшний его 
доклад очень понравился богатством содержания, смелостью мышления. Хорошо сказал 
Ион Константинович о значении выступлений русских писателей в защиту Байкала, 
северных рек и т. д. Этим самым он поддерживает нас, тех же Маларчука, Сака, 
Матковского, вчерашнего Друцэ (в “Литературной газете”), поддерживает необходимость 
острых дискуссий на экологические темы и вообще на темы, касающиеся судеб народа, 
языка, давнего и недавнего прошлого. Он защищает нас от политических инсинуаций и 
ярлыков. Хорошо сказал он и о том, что в нашей публицистике идет речь главным образом 
о недостатках, а надо писать и о достижениях. Правилен упрек в недостатке рецензий в 
печати, включая еженедельник “Литература ши арта” (хотя при этом все мы утверждаем: 
наш еженедельник хорош, боевой, мы читаем его с интересом и пользой). Вместе с тем 
можно и поспорить с докладчиком. Кажутся справедливыми его слова о проработочном 
тоне со стороны писателей на встрече с руководством Гостелерадио. Есиненку был 
немного груб. Но спрашивается: как ведет себя товарищ Лозан, если за все время 
пребывания на посту председателя Гостелерадио путь этого писателя на радио и 
телевидение был попросту закрыт? И не только ему, а и многим другим писателям? Мне 
понравился вывод Иона Константиновича, что у нас “гласность есть, а дела нет”. 

Перейдя к теме нашего собрания, скажу, что главное в работе июньского Пленума 
ЦК КПСС – выработка стратегии перехода от слов о перестройке, о подготовке сознания 
масс к самой перестройке, к практическим действиям во исполнение стоящих перед 
страной задач. 
В этой связи, если попытаться подводить некоторые итоги пройденного нашей 
писательской организацией пути, то приходим к выводу, что эпоху разработки стратегии 
на словах, то есть в нашем сознании, мы выдержали хорошо, а нас оценили плохо. Я 
лично очень неудовлетворен результатами - как устными, так и письменными – 
позавчерашней встречи в ЦК КПМ. Дай бог, чтобы я ошибался, но у меня впечатление, 
будто нас даже на словах не поддерживают. А как поддержат, и поддержат ли, когда 
появятся наши художественные произведения о тех же и других сложных проблемах 
нашей жизни, нашей природы, нашего прошлого, нашего языка и т.д.? Не повторятся ли 
случаи, которые имели место с почти всеми произведениями Есиненку, с трагической 
поэмой Бешлягэ? 
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Ведь с чем остались самые активные члены нашего нового правления? Маларчук, 
Матковски, Бургиу стали – в глазах тех, кого они покритиковали, - националистами и 
антинаучно мыслящими людьми; все мы, писатели, стали в очень косных глазах 
групповщиной, преследующей корыстные цели и т.д. 

Создается впечатление, что руководству республики нужны писатели и 
еженедельник, не поднимающие проблемы, вопросы, касающиеся судьбы нашего народа, 
нашей природы, нашего языка, ему нужен еженедельник типа того, которые редактировал 
в прошлом Виктор Телеукэ, а вернее – Василе Стати. 

Нас просто нe принимают иногда не то что за писателей, а и за людей. Я лично, 
например, обратился по очереди к трем представителям ЦК КПМ (Г. Горинчою, Н. Ф. 
Бондарчуку, С. К. Гроссу) с одним только на первый взгляд персональным вопросом 
(запретом со стороны работника ЦК КПМ тов. В. Кушниренко печатания коротких статей о 
писателях уроженцах Бричанского района в местной газете), а мне никто даже не 
указывает, что я ошибся, что затея не стоит и гроша, что давай, мол, прекратим разговор 
на эту тему. Я прошу хотя бы сегодня Н. Ф. Бондарчука ответить кому станет поперк горла 
напечатание названных статей о Григоре Виеру, Ионе Болдума, Михае Чимпое и остальных 
писателях-бричанцах в бричанской районной газете и если такое понимание со стороны 
работника ЦК КПМ заботы о писателях, о пропаганде нашей литературы среди рядовых 
людей труда соответствует нынешним требованиям и делают честь руководителю? Тем 
более, что я вижу в этом факте большую проблему: работников ЦК КПМ выбирают по 
степени их озлобления на литературу и писателей. Редактировал тов. Василе Спиней 
газету «Тинеримя Молдовей», старался несколько лет не печатать ни молодых, ни старых 
писателей, а в результате получил кресло заведующего сектором нашего ЦК и указывает 
еженедельнику «Литература ши aрта», как надо работать, кого печатать, кого 
попридержать и т.д. 

И еще многое остается у нас, как во времена Бодюла. Напечатал я еще в 1970 году 
статью о Друцэ в университетской многотиражке и вынужден был оставить работу на 
кафедре. Бог с ней, с кафедрой. Но вот в 1982 году, когда директор издательства Думитру 
Тампей уже в третий раз потребовал уходить и из издательства (он говорит сейчас, что это 
требовали от него из ЦК КПМ), решил воспользоваться тем, что заведующий кафедрой 
молдавского языка и литературы Кишиневского педагогического института имени Иона 
Крянгэ тов. Николай Маткаш уже несколько лет приглашает меня на работу, и подал ему 
заявление. Состоялся более часовой разговор с ректором института Иваном Гавриловичем 
Боршевичем. Просил его поинтересоваться во всех инстанциях, чтобы мне не 
препятствовали поступлению на работу в институте, он меня уверял, что поговорил со 
многими товарищами, что ему сказали много хорошeго обо мне и поставил резолюцию 
принять меня в должности старшего преподавателя с 1-го июля того, 1982 года. И что же 
вы думаете? В канун этой даты приходит ко мне домой тов. Маткаш и сообщает, будто моя 
кандидатура все-таки “не проходит”. А ведь я уже две недели как удовлетворил наконец 
требование Тампея об уходе из издательства! Вызвал меня тогда же, 1-го июля, секретарь 
ЦК КПМ тов. Павел Петрик и восстановил в издательстве. О чем говорят такие факты, если 
не о запугивании писателя, о проявлении к нему какого-то барского отношения со 
стороны вышепоставленных лиц, не очень, между прочим, чистых. 

И последнее: о том, что в наших газетах и журналах попросту недружелюбно 
относятся к статьям и рецензиям на новые книги молдавких писателей. Статья о Богдане 
Истру с прошлого года лежит без движения в журнале “Педагогул Советик”, о Вере 
Малевой – в газете “Тинеримя Молдовей”. Предложил газете “Народное образование” 
статью о новелле Николая Есиненку “Док”, ставящей острые проблемы наших детских 
садов, школ, семейной жизни, плохо влияющей на школьника, и просил обращаться к 
читателям с предложением включиться в обсуждение новеллы и особенно работы наших 
детских садов, школ, учителей и т.д. Сначала обещали, потом потребовали сократить 
статью, и по сей день никакого движения. Не хотят у нас широкого, глубокого обсуждения 
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назревших вопросов, только делают вид, будто хотят. А ведь давно пора, как определил 
июньский Пленум, перейти от слов о перестройке к практическим делам. 
 



Tabel cronologic 

 
1940,  
18 ianuarie 

În comuna Tabani, judeţul Hotin, azi raionul Briceni, în familia ţăranului 
Mihalache Ciocan(u) şi a soţiei acestuia Catinca (nume de fată Porciulean) s-a 
născut primul copil, Ion. 

1946 Micul Ion frecventează clasa întâi a şcolii din localitatea de baştină, 
promovând-o, spre mirarea pedagogilor care iniţial nici nu-l trecuseră în 
catalog, deoarece încă nu atinsese vârsta de şcoală. 

1947 În condiţiile foametei organizate de regimul comunist de ocupaţie, se stinge 
din viaţă tatăl scriitorului. 

1950 Ion se transferă la şcoala din satul vecin Colicăuţi, în clasa a cincea, din 
cauză că aici trecuseră cu traiul mama şi fratele mai mic, Vasile. 

1953 Viitorul scriitor absolveşte 7 clase la Colicăuţi şi se întoarce la şcoala din 
Tabani. Începe să publice articole şi poezii. 

1956 Absolveşte şcoala medie Tabani. Susţine cu succes examenele de admitere la 
Institutul Pedagogic “Ion Creangă” din Chişinău, dar nu este înmatriculat din 
motive de boală. Lucrează un an profesor de limba şi literatura rusă la şcoala 
serală din satul natal. 
Susţine pe note Maksime toate examenele de admitere şi devine student la 
Universitatea de Stat din Moldova. Aici continuă să scrie şi să publice poezii, 
povestiri, nuvele, schiţe, recenzii critice. Este participant activ şi – un timp – 
conducător al cercului ştiinţific studenţesc de literatură şi folclor. 

1957 Este prezentat cu o poezie în almanahul Glasuri tinere.  
1962 
23 ianuarie 

Îşi înregistrează căsătoria cu colega de studii Raisa Coşcodan.  
Ion Ciocanu absolveşte universitatea şi este recomandat la doctorantură, 
unde studiază problemele conflictului artistic în povestirea şi în romanul 
contemporan. 

1964 
4 aprilie 

Este prezentat amplu cu proze scurte în almanahul Glasuri tinere.  
I se naşte fiica Argentina. 

1965 Tânărul scriitor debutează editorial, cu o culegere de proze scurte – Fereastră 
deschisă. Susţine cu succes teza de doctorat şi îşi începe activitatea de lector 
de istorie şi teorie a literaturii la universitate. Curând, după ce intră în partid, 
i se încredinţează şi misiunea “obştească” de redactor al ziarului universitar. 
În calitate de conferenţiar organizează sistematic întâlniri ale studenţilor cu 
scriitorii, discuţii  ample pe marginea cărţilor lui Vasile Vasilache, Vladimir 
Beşleagă, Ion C. Ciobanu, Grigore Vieru etc. În calitate de redactor al ziarului 
universitar publică articole, schiţe şi nuvele în apărarea graiului matern şi a 
altor valori naţionale, încurajează studenţii dăruiţi cu har, publicându-le cu 
regularitate încercările artistice. 

1968 În editura Cartea moldovenească vede lumina tiparului studiul lui Ion Ciocanu 
Caractere şi conflicte, elaborat pe baza tezei de doctorat. 

1969 Editura Lumina scoate de sub tipar cartea lui Ion Ciocanu Articole şi cronici 
literare. 

1970 Pentru o recenzie elogioasă la romanul Povara bunătăţii noastre al lui Ion 
Druţă, roman criticat pe atunci cu asprime de conducerea de partid a 
republicii (şi a universităţii), Ion Ciocanu se alege cu o mustrare aspră pe 
linie de partid (cu înscriere în fişa de evidenţă). Ziarul cu recenzia este retras 
din vânzare, studenţii şi profesorii reuşind să procure numai vreo 200 de 
exemplare din totalul de 1000 exemplare. 

1971 Deoarece nu se pocăieşte public pentru recenzia “subversivă” şi continuă să-l 
elogieze pe Ion Druţă la orele de studii, este “rugat” să plece benevol de la 
catedră. Continuă să scrie, iar peste câteva luni – şi să publice, afirmându-se 
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tot mai activ prin nuvele şi articole de critică. 
1972 În Editura Cartea moldovenească îi apare volumaşul de nuvele Floare rară. 

Este primit în Uniunea Scriitorilor. Îşi începe activitatea de redactor superior, 
şef-adjunct de redacţie, la Editura Cartea moldovenească. 

1973 Este prezent în librării cu două cărţi: Unele probleme de estetică (Editura 
Ştiinţa) şi Itinerar critic (Editura Cartea moldovenească). 

1974 
12 noiembrie 

 
I se naşte fiul Dorin. 

1975 Ion Ciocanu îşi vede tipărită cea de a treia carte de nuvele, Mijlocul verii. 
 Îi apare cartea de critică şi teorie literară Dialog continuu (Editura Literatura 

artistică), cea mai controversată publicaţie a lui Ion Ciocanu (în forurile 
conducătoare). 

1978 Prin cartea sa Podurile vieţii şi ale creaţiei Ion Ciocanu inaugurează o colecţie 
de studii critice “Scriitori contemporani”, la Editura Literatura artistică. 

 Apare cartea sa de critică şi teorie literară Clipa de graţie (Editura Literatura 
artistică). Pentru că a dat “bunul de tipar” unei cărţi “subversive”, conţinând 
acrostihul România, Ion Ciocanu se alege cu cea de-a doua mustrare aspră 
pe linie de partid. 

1982 În Editura Literatura artistică vede lumina tiparului studiul lui Ion Ciocanu 
Paşii lui Vladimir Curbet, cu ample incursiuni în activitatea renumitului 
Ansamblu Naţional Academic de dansuri populare “Joc”. 

1983 Apare cartea sa de eseuri teoretico-literare Permanenţe (Editura Literatura 
artistică). 

1985 O nouă carte de critică, Argumentul de rigoare (Editura Literatura artistică). 
1986 Altă carte de critică, Măsura adevărului (Editura Literatura artistică). 
 
 
 
 
 
 
30 octombrie 

La adunarea generală din 18-19 mai a Uniunii Scriitorilor Ion Ciocanu este 
ales membru al Consiliului. Curând i se încredinţează funcţia de secretar al 
Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Semnează două 
portrete de creaţie – al lui Petrea Darienco şi al lui Bogdan Istru – în 
culegerea: Mihail Dolgan, Ion Ciocanu, Valeriu Senic, Creaţia scriitorilor 
moldoveni în şcoală (Em. Bucov, B. Istru, P. Darienco, P. Boţu), apărută în 
Editura Lumina.  
Ion Ciocanu vorbeşte cu durere, la plenara Uniunii Scriitorilor, despre o 
seamă de probleme stringente ale breslei scriitoriceşti şi ale întregii republici. 

1988 
 
 
18 martie 
 
 
 
 
18 aprilie 
 
 
 
 
 
27 mai 

Editura Literatura artistică publică studiul lui Ion Ciocanu Din frământul 
necunten al vremilor, consacrat activităţii colegilor de breaslă în domeniul 
publicisticii artistice.  
Ion Ciocanu rosteşte o cuvântare scurtă, întreruptă des prin ovaţii 
îndelungate, la sărbătorirea bicentenarului lui Gheorghe Asachi, în prezenţa 
conducerii de partid a republicii, cuvântare în care pune problema revenirii 
scrisului nostru la grafia latină şi aceea a declarării limbii poporului băştinaş 
din Republica Moldova drept limbă de stat.  
Colectivul Editurii Literatura artistică, la o adunare generală, îl alege în mod 
democratic şi unanim în funcţia de director. În această calitate Ion Ciocanu a 
participat la editarea primelor cărţi cu caractere latine în Republica Moldova, 
la scoaterea din uitare a scriitorilor clasici şi interbelici interzişi până atunci de 
regimul comunist de ocupaţie (Constantin Stere, Gheorghe V. Madan, Magda 
Isanos ş. a.), la democratizarea procesului editorial.  
Ion Ciocanu prezintă referatul de bază la adunarea generală a scriitorilor, 
referat în care ia în dezbatere probleme stringente ale colectivului 
scriitoricesc şi ale republicii la acea oră de vârf a luptei basarabenilor pentru 
idealurile naţionale. 

1989 Editura Cartea moldovenească lansează culegerea de eseuri a lui Ion Ciocanu 
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Cu faţa spre carte. 
1990 Printr-o nouă carte, apărută în Editura Hyperion, Ion Ciocanu îşi afirmă 

magistral Dreptul la critică. Se învredniceşte de titlul Om emerit. Participă 
împreună cu Grigore Vieru, Ion Vatamanu şi Arcadie Suceveanu, la Festivalul 
internaţional “Serile de poezie de la Struga” (Iugoslavia). Invitat de 
cunoscutul lingvist Ion Dumeniuk, devine colaborator şi membru al colegiului 
de redacţie al revistei chişinăuiene Limba Română. 

1991 Ion Ciocanu se învredniceşte de titlul de laureat al ziarului Moldova suverană 
pe anul 1990. 

1992 Vede lumina tiparului cartea sa Reflecţii şi atitudini (Editura Hyperion). 
1993 
 
8 februarie 

Ion Ciocanu debutează debutează editorial în poezie, cu placheta Poeme de  
dragoste (Editura Hyperion).  
Este numit director general al Departamentului de Stat pentru Limbi. Aici 
desfăşoară o amplă activitate în vederea lărgirii ariei de funcţionare a limbii 
române în Republica Moldova. Sub îndrumarea sa funcţionarii 
Departamentului au efectuat mai mult de o mie de controale asupra 
respectării legislaţiei lingvistice adoptate în 1989, au pregătit programele de 
atestare a cadrelor de conducere şi a celor din sfera socială sub aspectul 
cunoaşterii limbii române, au participat activ la popularizarea cunoştinţelor 
lingvistice la radio, televiziune şi în presa scrisă. Elanul creator şi patriotic al 
lui Ion Ciocanu şi al Departamentului a fost curmat prin venirea la putere a 
agrarienilor, socialiştilor şi interfrontiştilor în urma alegerilor parlamentare din 
27 februarie 1994, Departamentul fiind desfiinţat.  
Este laureat al ziarului Moldova suverană pe anul 1993. 

1994 
2 aprilie 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 august 

Ion Ciocanu inaugurează o rubrică personală permanentă de cultivare a limbii 
– “Tot ce-avem mai sfânt” – în ziarul Ţarina, rubrică pe care a susţinut-o 
până la dispariţia publicaţiei la 31 ianuarie 1995. Alte rubrici permanente de 
cultivare a limbii, susţinute de Ion Ciocanu: “Capcanele limbii române” 
(săptămânalul Făclia, 23 iulie 1994 – 11 ianuarie 1997), “Limba maternă – 
floare eternă” (săptămânalul Viaţa satului, 28 ianuarie 1995 – 9 decembrie 
1995), “Limba noastră cea română” (ziarul Luceafărul, cu începere din 8 
august 1996, până la sfârşitul anului 1997). În calitate de cultivator al limbii 
Ion Ciocanu participă activ (din 1993) la emisiunile radiofonice (În lumea 
cuvintelor) şi televizate (Norma literară şi uzul), până la venirea la putere a 
comuniştilor în 2001.  
Este angajat redactor (ulterior şef de secţie) la săptămânalul Glasul naţiunii, 
unde a lucrat până în 1997. 

1995 Îi apar cărţile Alte poeme de dragoste (Editura Glasul din Chişinău şi Editura 
Vasile Cârlova din Bucureşti) şi  Atât de drag… (Editura Făt-Frumos), cea de-
a doua purtând subtitlul Microeseuri de dragoste pentru cuvânt şi 
învrednicindu-se de premiul Bibliotecii pentru copii “Ion Creangă” din 
Chişinău pe anul 1995.  
Pe parcursul anului susţine o rubrică permanentă de publicistică, “Recurs”, în 
ziarul Ţara. 

1996 
2 ianuarie 
22 august 
10 decembrie 

Îşi începe activitatea în cadrul Grupului editorial Litera, în calitate de 
redactor-coordonator al colecţiei “Biblioteca şcolarului”  
Ion Ciocanu este decorat cu ordinul “Gloria Muncii”. 
La adunarea generală a scriitorilor este ales membru al comisiei de cenzori. 
Pe parcursul anilor 1996-1997 susţine o rubrică permanentă de publicistică, 
Noi şi valorile noastre, în paginile ziarului Luceafărul. 

1997 
 
 

I se tipăreşte proiectul de manual Literatura română contemporană din 
Republica Moldova. Scriitori incluşi în programele de învăţământ, într-o ediţie 
specială (Nr. 5) a revistei Limba Română.  
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1 octombrie Este numit redactor-şef al Grupului editorial Litera. Continuă să participe la 
alcătuirea şi redactarea/corectarea cărţilor scriitorilor clasici şi contemporani 
în colecţia “Biblioteca şcolarului”, nelipsind totodată din coloanele presei 
scrise, din emisiunile radiofonice şi televizate, în cadrul cărora abordează 
diferite probleme de ordin literar, lingvistic şi social-politic. Devine laureat al 
săptămânalului Literatura şi arta pe anul 1997. 

1998 
 
1 octombrie 

Îi apare cartea Literatura română contemporană din Republica Moldova, la 
Editura Litera.  
Este numit şef al Direcţiei Promovare a limbii oficiale şi control asupra 
respectării legislaţiei lingvistice din cadrul Departamentului Relaţii Naţionale 
şi Funcţionarea Limbilor. 

1999 
 
31 august 

Vede lumina tiparului cartea Zborul frânt al limbii române (Chişinău, Editura 
Garuda-art), premiată de Uniunea Scriitorilor.  
Ţine o fulminantă cuvântare la monumentul lui Ştefan cel Mare în prezenţa 
conducerii de vârf a republicii şi a miilor de conaţionali veniţi în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale şi în Grădina publică centrală a capitalei şi abordează 
probleme stringente ale funcţionării limbii române la est de Prut. 

2000 
 
15 decembrie 
 
25 august 

Publică studiul critico-literar despre creaţia lui Vasile Vasilache Rigoriile şi 
splendorile prozei “rurale” (Chişinău, Firma editorial-poligrafică Tipografia 
centrală).  
Susţine cu succes teza de doctorat Romanul “rural” postbelic în perspectivă 
estetică, devenind doctor habilitat în filologie.  
I se conferă medalia “Mihai Eminescu”. 

2001 
 
 
 
29 august   
 
 
19-22 
octombrie 

Eliberat de comunişti din funcţia de şef al Direcţiei Promovare a limbii oficiale 
din cadrul Departamentului Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, se 
angajează cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Literatură şi Folclor 
al Academiei de Ştiinţe din Moldova (4 septembrie).  
Intervine cu un discurs de-a dreptul incendiar, ridicând în picioare întreaga 
asistenţă de peste 500 de persoane adunate în Casa de cultură a Universităţii 
de Stat la Congresul I al Filologilor din Moldova.  
Participă, cu referatul Limba ca expresie a identităţii naţionale a populaţiei 
titulare din Republica Moldova, la Congresul Internaţional “Identitatea 
culturală a tuturor românilor”, ediţia a X-a (Timişoara).  
Este laureat al săptămânalului Literatura şi arta pe anul 2000.  
I se decernează Diploma revistei Limba Română, “Pentru eleganţa şi 
profunzimea discursului, colaborare permanentă şi contribuţie substanţială la 
ocrotirea şi promovarea “celui mai sfânt şi mai scump odor” – Limba 
Română”.  
Un succint portret de creaţie al lui Ion Ciocanu e inserat în Dicţionarul 
scriitorilor români (Slovník rumunských spisovatelů), editat la Praga (Cehia).  
Este prezentat în dicţionarul ilustrat Panorama criticii literare româneşti 
(1950-2000), apărut la Cluj-Napoca sub îngrijirea Irinei Petraş. 

2002 
 
 
 
12 decembrie 

Ion Ciocanu îşi vede publicate cartea de sociolingvistică şi de cultivare a limbii 
Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate (Chişinău, Editura Epigraf) şi 
culegerea de articole şi recenzii Dincolo de literă (Timişoara, Editura 
Augusta), premiată la concursul “Cartea de top” din cadrul Salonului Naţional 
de Carte, ediţia a XI-a, Chişinău.  
La Adunarea generală a Uniunii Scriitorilor din Moldova este ales membru al 
Consiliului.  
Devine laureat al săptămânalului Literatura şi arta şi al revistei Limba 
Română din Chişinău pe anul 2001. 

2003 
 

În editura chişinăuiană Prometeu vede lumina tiparului cartea lui Ion Ciocanu 
Literatura  Română. Studii şi materiale pentru învăţământul preuniversitar.  
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15 
septembrie 
 
 
 
 
7 octombrie 

I se decernează Diploma săptămânalului Literatura şi arta, “Pentru 
tenacitatea cu care apără limba română”.  
Consiliul Uniunii Scriitorilor îl nominalizează pe Ion Ciocanu la Premiul 
Naţional al Republicii Moldova, pentru cărţile Dincolo de literă (Editura 
Augusta, Timişoara, 2002) şi Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate 
(Editura Epigraf, Chişinău, 2002).  
Comisia Superioară de Atestare din Republica Moldova îl confirmă pe Ion 
Ciocanu în calitate de cercetător ştiinţific superior.  
În Editura Litera îi apare florilegiul de eseuri de cultivare a limbii 
Conştinentizarea greşelii. 

2004 
 
25 mai 

În numărul 1 al săptămânalului Literatura şi arta Ion Ciocanu e declarat 
laureat al prestigioasei publicaţii pe anul 2003 “Pentru harul critic care nu 
seacă”.  
Pentru activitate rodnică în domeniul de cercetare şi în legătură cu Ziua 
Ştiinţei, e distins cu Diploma de onoare a Prezidiului Academiei de Ştiinţe din 
Moldova. În Editura Litera îi apare cartea de critică şi istorie literară Scriitorii 
de ieri şi de azi. 



Poezii dedicate scriitorului 

 

Grigore Vieru: 

Lui Ion Ciocanu 
 * 
* * 

Fericit cel care s-a şters 
De steaua din frunte 
Ca de scuipatul dracului! 
Fericit cel care 
Şi-a alipit sufletul 
De steaua din cer 
Ca de focul din vatră! 
Fericit cel care-a găsit drumul! 
 

Ion Vieru 

 
O lacrimă:  
Pentru Ion Ciocanu care şi-a petrecut în lumea celor drepţi pe fratele Vasile  
 
Deschizătorule de căi printre genuni, 
Te ştiu mereu cu inima-n văpaie 
Printre prieteni buni 
Cu care nimeni, 
Nimeni 
Nu te-ndoaie. 
 
Te ştiu mereu 
Prin timpuri pelerin 
Acelaşi verb, 
Destin 
Cu-al tău destin, 
Chiar de-ai rămas 
C-un frate mai puţin... 
 

Vasile Toma 

Catrene pentru tine  
Lui I. C. 
 
Prieten drag, ştiu că m-aştepţi 
Cu un catren ca altădată, 
La care criticii deştepţi,  
Găsindu-i forma demodată 
 
Şi gândul spus la fel de simplu, 
Fără pretinse declaraţii 
De modernisme ce fac cuplu 
Cu ultimele inovaţii, 
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Îl vor lua uşor în gheare, 
Zicînd cu multă bucurie: 
“Îi daţi şi ăstuia crezare,  
Cu aşa soi de poezie?” 
 
Se va-ntîmpla să nu aud 
Pretenţiile criticastre, 
Mă voi retrage într-un dud 
Ce-şi urcă-n sus, mereu spre astre, 
 
Coroana sa cu ramuri verzi 
Şi fructe mici, dar dulci ca mierea, 
În care tu doar poţi să vezi 
Căderea mea şi învierea. 
 
Acesta e poemul meu, 
Modest ca formă şi mărime, 
L-am vrut de sensuri plin. Mereu 
Viaţa toată să-mi exprime. 
 
Iar cînd va fi subit să mor, 
Prin satul meu cînd mă veţi duce, 
Să-mi spui ceva cumplit de dor 
Şi eu aminte-mi voi aduce 
 
C-am revenit într-un amurg 
Pe dealurile noastre sfinte 
Sub care rîurile curg 
Doinind aşa ca mai nainte. 
 
La cei mulţi care nu mă ştiu, 
Tot întrebând la orice dangăt 
Pe cine duceţi în sicriu, 
Să le răspunzi, aşa în treacăt, 
 
În stilu-ţi cunoscut, sublim, 
Cum numai tu vei şti să zici, 
Că e un simplu anonim,  
Care s-o fi născut aici. 
 
Când vei pleca, peste mormânt 
Să-mi laşi vreo două-trei cuvinte, 
S-aud cum freamătă în vânt 
De tine-aducerile-aminte. 
 

Traianus 
Neabdicarea din grai 
Pentru Ion Ciocanu 
 
Cerul peste Tabani nesomnu-şi are, 
Gravid de stele seamănă dovezi. 
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Graiul e-un tron zidit în fiecare, –  
Dacă nu eşti cuvânt, nu poţi să-l vezi. 
 
Îl vede cel care din zori în seară 
Ca pe-un copil al sufletului său 
Îl dă în leagăn, pentru-a câta oară, 
Rugându-se la ceruri să nu moară 
În zilele-i ce-s nopţi surpate-n hău. 
 
O, el pare ferice doar când dânsul 
Pe turla veşniciei se înnimbă. 
Frumoasă e şi a tăcerii limbă, 
Dar graiul nostru – frate drept cu plânsul –  
 
Îi bate-n amintiri ca o poveste, 
Îl ia la braţ ca pe-un strămoş visat 
Şi-atunci, din tronul lui neabdicat, 
Ciocanu spune graiului că Este –  
 
Munte de aur, de nestrămutat, 
Cu flori îl scrie şi nu oboseşte. 
 



Două parodii 

Titus Ştirbu 
 
Draga mea, nu te juca cu focul! 
 
“De gâtul tău înmărgelat 
Mi–i dor, iubită, la pătrat…” 
“Eu nu sunt Eminescu, 
Tu nu eşti Veronica, 
Dar nu se poate spune 
Că nu a fost nimica 
Între noi…”   
(Ion Ciocanu) 
 
Am o dragă… Da mi-i dragă! 
N-o slăbesc din ochi un pic. 
Are buze dulci ca fraga, 
Părul - galben ca un spic. 
 
Când o văd cu gâţa lungă 
Şi cu pieptu-nmărgelat, 
Of! Iubirea-ntr-o secundă 
Se lăţeşte la pătrat. 
 
Da aseară, da aseară 
Ştiţi ce-a zis? - Mă duc la club! 
Nu cumva pe altul are 
Ce-i amorezat la cub? 
 
De te mai aud o dată, 
Draga mea, mă mânii foc. 
Vrei în strofe mângâiată? 
Păi, ţi le trântesc pe loc! 
 
Eu aproape fără chică, 
Ea cu părul  bucălai 
Nu cumva eşti Veronica? 
Nu cumva eu sunt Mihai? 
 
(Din cartea Motanul poliglot, 2002, Ed. “Serbia”, P.32–33.) 
 

Valentin Portas 
Binefacerile iubirii 
 
…Gelos pe vânt că te sărută, 
Pe soare că te încălzeşte… 
…Gelos pe râul ce făptura… 
…Gelos pe drumul ce te poartă… 
…Gelos pe scaunul ce-aşteaptă… 
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Gelos pe patul ce te cheamă 
La somn, apoi îţi stă de pândă, 
Aşterne-m-aş de bună seamă 
În locul lui – preadulce-osândă 
(Ion Ciocanu, Gelos) 
 
Ah, iubito, pentru tine 
Orişice eu pot să fac, 
Mă transform, dacă-ţi convine, 
Într-un măr. Într-un colac. 
 
Roade-mă, de-ţi este foame, 
Şi mă rumegă gustos… 
Vai, ce fericit sunt, Doamne, 
Eu fiindu-ţi de folos! 
 
Obosită eşti? Ţi-s scaun. 
Hai, aşază-te comod. 
Lasă mâţa! Eu îţi miaun, 
Nu mai rău ca dânsa pot. 
 
Vrei o baie? Eu cu gura 
Apă caldă o să-ţi car, 
Numai nu-ţi goli făptura 
Să ţi-o vadă vreun ţânţar. 
 
Zici că n-ai ciocan în casă? 
Eu, iubito, ţi-s Ciocanu… 
Îţi repar îndată masa 
Şi, de-i iar stricat, divanu’… 
 
Caşti? Poftim, eu ţi-s salteaua, 
Sai pe mine-n perne moi, 
Numai tu. Căci, adineauri 
Mi-a părut că fost-aţi doi. 
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61. Grigorescu, Grigore. Fenomenul cartea moldovenească  // Făclia. – 1990. – 27 iul. 
62. Григореску, Г. Молдавская национальная книга как явление  // Факел. – 1990. – 27 

июля.  
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63. Dreptul la critică: articole, eseuri / prez. graf. de M. Bacinschi. – Ch.: Hyperion, 1990. 

– 384 p.  
Cuprins : Reflecţii inaugurale sau Dreptul la critică; Operele poetice ale lui Dosoftei; 

Exemplul lui Gheorghe Asachi; Închinare la Negruzzi; Vasile Alecsandri – scriitor naţional şi 
popular; Omniprezenţa geniului; Fenomenul Ion Creangă; Ion Creangă – poet; Permanenţa 
lui Ion Creangă; Poezia Veronicăi Micle; Iniţiere în creaţia lui Constantin Stere; Gheorghe 
Vasile Madan - succesor al lui Ion Creangă; Pentru un Mateevici integral; Întoarcerea 
Magdei Isanos; Imperativul criteriilor şi principiilor sigure; Sondaje în problemele 
contemporaneităţii; Despre folosul reeditărilor sau înapoi la artă; Două întâlniri cu 
Alexandru Robot; Vasile Coroban sau rămânerea în arenă; Harul autenticităţii; Ion Druţă în 
viziunea unui cercetător de la Freiburg; O ipostază a scriitorului: cititorul; Vasile Vasilache – 
ţăran şi filozof; Dimensiunile talentului; Căutările şi realizările lui Petru Zadnipru; Poezia şi 
dramele vieţii; Soarele şi amara lumină a lui...; Reconstituirea unui destin artistic; În 
absenţa discernământului critic. 

 
Recenzii:  

64. Ilin, Stancu. Dreptul la critică  // Viaţa Românească (Bucureşti). – 1991. – Nr. 7. – P. 
108-110. 

65. Mănilici, Călin. Perspectiva culturală asupra literaturii  // Steaua (Cluj). – 1991. – Nr. 
11. – P. 27. 

 
66. Reflecţii şi atitudini: (articole, eseuri, dialoguri) / prez. graf. de S. Macovei – Ch.: 

Hyperion, 1990. - 340 p. 
Cuprins : Partea de contribuţie; Pentru totdeauna alături de noi; Dacă omului rus ori de 

altă naţionalitate i-i dragă viaţa în Moldova, el trebuie să ştie limba locului...; Climatul; 
Adevăruri mari şi sfinte; Limba nu este numai a scriitorilor şi învăţătorilor...; Constelaţia 
lirei; Sub semnul înnoirii; Contribuţii la descătuşarea conştiinţei; Reflecţii şi atutudini; 
Argument pentru continuarea luptei; La desfacerea florilegiului; Matenadaran; Al miilea 
argument; Proiecte antimoldoveneşti; În miezul parabolei; Insuficienţa democraţiei; 
Reflecţii şi lecţii; Durere din durerea fratelui; Anul Eminescu nu se încheie; În Occident 
vrem susţinători; Promotor al valorilor perene; Tezaurul nepreţuit; Om de rezistenţă; Lupta 
care nu va înceta niciodată; Conştientizarea adevărului; Odă limbii materne; Cărţile, ciorapii 
şi patriotismul; Ceea ce am semănat; Cu dragoste şi pătrundere în adânc; A graiului miere 
şi fiere; Pământul nostru şi destinul lui; Învăţământul naţional: idee şi... realizare; Creăm 
învăţământul nostru naţional; În ciuda orişicăror greutăţi; În fond, interesele noastre sunt 
aceleaşi; Întoarcerea lui Pantelemon Halippa; Carte a nemuririi noastre; Lumina salvatoare; 
Caracatiţa; Revenirea la adevăr; Valori basarabene; Albeaţa de pe ochi; O biblioteca de 
literatură de sertar; Poliţele cu întuneric; În România ca acasă; Un studiu riguros şi 
captivant; Gudumacilor ruşine!; Cuvântul care nu se trece; Poezia lui Vladimir Cavarnali; În 
căutarea numitorului comun; Permanenţa şi paradoxul unei cărţi de căpătâi; Tudor Vianu şi 
arta sa; De la Tulcea de la fraţi; Scrisori comentate; Ce-am câştigat? 

 
67. Literatura română contemporană din Republica Moldova. – Ch.: Litera, 1998. – 

430p. – (Biblioteca şcolarului). 
Cuprins : Caracterizarea generală a literaturii române din Republica Moldova după cel de 

al doilea război mondial. 1. Poezia: George Meniuc; Nicolai Costenco; Andrei Lupan; Emilian 
Bucov; Bogdan Istru; Liviu Deleanu; Grigore Vieru; Liviu Damian; Petru Zadnipru; Aureliu 
Busuioc; Gheorghe Vodă; Petru Cărare; Anatol Codru; Ion Vatamanu; Dumitru Matcovschi; 
Nicolae Esinencu; Vasile Romanciuc; Nicolae Dabija; Leonida Lari; Arcadie Suceveanu. 2. 
Proza: George Meniuc – prozatorul; Ion Druţă; Vasile Vasilache; Ion C. Ciobanu; Alexei 
Marinat; Vladimir Beşleagă; Aureliu Busuioc – romancierul; Spiridon Vangheli; Serafim 
Saka; Dumitru Matcovschi – romancierul; Nicolae Esinencu – nuvelistul şi romancierul. 3. 
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Dramaturgia: Ion Druţă – dramaturgul. 4. Critica şi istoria literară: Vasile Coroban; Mihai 
Cimpoi.  
 

Recenzii: 
68. Cimpoi, Mihai. Ion Ciocanu: Despărţirea apelor de uscat  // Flux: ed. de vineri. – 1998. 

– 13 nov. – P. 9.  
69. Pârnău, Ion. Un manual arhinecesar  // Dialog. – 1998. – 2 iul. 
70. Palladi, Tudor. Clepsidra dintre parte şi întreg  // Florile dalbe. – 1998. – 26 dec. 
71. Bodrug, Iurie. Ion Ciocanu: Literatura română contemporană din Republica Moldova  // 

Contrafort. – 1999. – Ian. (Nr. 1).  
72. Grigorescu, Grigore. Cu dragoste pentru scriitori şi cititori  // Glasul naţiunii. – 1999. – 

27 ian. 
73. Palladi, Tudor. Proba de foc a elocvenţei critice sau de la peristil la prostil  // Lit. şi arta. 

– 1999. – 28 mai. – P. 6. 
74. Palladi, Tudor. De la peristil la prostil  // Moldova suverană. – 2000. – 1 febr. 
 
75. Romanul „rural” postbelic în perspectivă estetică: Specialitatea 10.01.01 – 

Literatura română: referat pentru obţinerea titlului şt. de doctor habilitat în filologie (în 
baza lucrărilor publicate). – Ch., 2000. – 44p. 

 
recenzie:  
76. Ţurcanu, Andrei. Viziune asupra romanului “rural”  // Lit. şi arta. – 2001. – 17 mai. – P. 

3. 
 

 
77. Rigorile şi splendorile prozei rurale: studii asupra creaţiei literare a lui V. Vasilache. 

– Ch. : F. E. P., 2000. – 149p. – Bibliogr. : p. 146-147. 
 

Recenzii: 
78. Burlacu, Alexandru. Orizonturile prozei “rurale”  // Lit. şi arta. – 2000. – 24 aug. – P. 4. 
79. Palladi, Tudor. O valoroasă exegeză literară  // Patria tânără. – 2000. – 24 iun. - P. 5. 
80. Dobrovolschi, Constantin. Reflecţii asupra unui studiu despre activitatea literară a lui V. 

Vasilache  // Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria Filologie. – Vol. 
II. – Ch., 2001. – P. 125–127. 

 
81. Dincolo de literă: (Incursiuni critice în procesul literar contemporan). – Timişoara: 

Ed.: Augusta, 2002. – 257p. 
Cuprins : O tentativă de reabilitare a recenziei; Cuvânt despre Vasile Vasilache; Aureliu 

Busuioc – un scriitor despre care se vorbeşte nu numai la sărbători; Vladimir Beşleagă sau 
demnitatea scrisului; Publicistica literară a lui Alexei Marinat; Imprevizibilul Gheorghe 
Malarciuc; Elogiu autenticităţii lui Ion Bolduma; Mihail Garaz şi destinul său; Imagine şi 
semnificaţie în poezia lui Vasile Leviţchi; Arta instantaneului (la Vasile Leviţchi); Marginalii 
la poezia lui Petru Cărare; Nicolae Esinencu între ariditate şi sugestie; Dumitru Matcovschi, 
descendent din baladă; Meditaţiile poetico-filozofice ale Leonidei Lari; Un scriitor „născocit 
de poeme”: Nicolae Dabija; Nicolae Dabija între imaginea sugestivă şi verva publicistică; 
Misterul şi vraja nuvelisticii lui Victor Banaru; Arcadie Suceveanu în căutarea arcadiului; 
Poetice salve de adevăr, traduse de Andrei Ţurcanu; Afirmarea identităţii lui Serafim 
Belicov; Lora Rucan dincoace de răspântie; Victor Prohin, umoristul cel mai cuminte de pe 
glob; Farmecul şi rostul scrisului aluziv în romanul lui Anatolie Paniş; Descoperirea unui 
scriitor: Vasile Andru; Tudor Palladi: rostul estetic al opţiunii patriotice; Cu Iurie Colesnic 
dincolo de literă; Simion Ghimpu spre poezia autentică; Galina Furdui în trei ipostaze; 
Jinduirea poemului sau dibuirile lui Aurelian Lavric; Neli Raţuc sau harul transfigurării 



 57

artistice; Ariadna Şalari: un roman al durerii de-o viaţă; Vlad Zbârciog: roman nou în cheie 
publicistică veche; Aurel Scobioală în două recenzii.  

 
Recenzii: 

82. Rachieru, Adrian Dinu. Literatura basarabeană se înscrie competitiv în circuitele mari ale 
literaturii române  // Lit.  şi arta. – 2002. – 19 sept. – P. 4. 

83. Palladi, Tudor. Comoditatea incomodităţii critice  // Viaţa Basarabiei (serie nouă). - 
2003. – Nr. 1. – P. 95-99. 

 
84. Literatura română: studii şi materiale pentru învăţământul preuniversitar / red. M. 

Dolgan. – Ch.: Prometeu, 2003. – 512p. 
 

Cuprins : Preliminarii teoretice: Literatura – artă a cuvântului; Literatura ca ficţiune; 
Valoarea cognitiv-estetică a literaturii; Textul literar; Textul metaliterar; Ideologia şi 
estetica curentelor literare; Apariţia şi evoluţia limbii române; Limba literară şi limba 
scriitorului; Literatura populară şi relaţiile ei cu cea cultă; Mitul Traian şi Dochia în viziunea 
lui Gheorghe Asachi; Mitul Mioriţa în varianta folclorică a lui Vasile Alecsandri; Mitul 
Meşterul Manole în varianta folclorică a lui Vasile Alecsandri; Mitul Zburătorului în viziunea 
lui Ion Heliade-Rădulescu; Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără moarte; Începuturile 
literaturii române. Perioada premodernă: Opere folclorice traduse şi influenţa lor asupra 
literaturii române; Literatura română din cele mai vechi timpuri; Primele scrieri literare în 
limba română; Împortanţa cronicarilor din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea; Vocaţia 
enciclopedică a lui Dimitrie Cantemir; Şcoala Ardeleană şi rolul ei la înfiriparea literaturii 
române premoderne; Ion Budai-Deleanu: Ţiganiada; Poeţii Văcăreşti; Costache Conachi - 
primul iluminist moldovean; Contribuţia lui Ion Heliade-Rădulescu la afirmarea literaturii 
române premoderne; Grigore Alexandrescu - personalitate marcantă a culturii româneşti; 
Gheorghe Asachi - scriitor de tranziţie spre literatura modernă; Constantin Stamati între 
imitaţie şi creaţie; Alecu Donici - La Fontaine al nostru; Anton Pann, versuitor popular. 
Literatura patruzecioptistă: Mihail Kogălniceanu, ctitor al literaturii naţionale; Costache 
Negruzzi, întemeietorul prozei române moderne; Alecu Russo, scriitor şi animator al creaţiei 
literare; Nicolae Bălcescu la intersecţia istoriei cu literatura; Ion Ghica despre atmosfera 
culturală a epocii sale; George Sion, poetul; Andrei Mureşanu: Un răsunet; Cezar Bolliac 
între poezie şi jurnalistică; Dimitrie Bolintineanu, scriitor din legende; Vasile Alecsandri, cel 
mai mare scriitor român de până la Mihai Eminescu. Literatura română între romantism şi 
realism: Bogdan Petriceicu-Hasdeu - personalitate enciclopedică a culturii române; 
Alexandru Odobescu - fondator al eseului românesc de proporţii; Nicolae Filimon şi punctul 
de plecare al romanului românesc; Radu Ionescu - primul estetician şi critic literar român 
de factură modernă. Perioada literară a marilor clasici români: Titu Maiorescu - estetician şi 
critic literar al “direcţiei noi” în literatura română; Mihai Eminescu - iniţiator al “direcţiei noi” 
în literatura română; Caracterizarea generală a creaţiei poetice eminesciene; Trei poezii 
eminesciene patriotice: [Doina; Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie; La arme!]; Marea 
dragoste a lui Mihai Eminescu şi poezia Veronicăi Micle; Marginalii la proza lui Mihai 
Eminescu; Mihai Eminescu în căutarea operei dramatice; Publicistica eminesciană; 
Permanenţa lui Ion Creangă; Ion Luca Caragiale – dramaturg şi prozator naţional; Ioan 
Slavici – părinte spiritual al prozei ardelene. Literatura română la sfârşitul secolului XIX şi la 
începutul secolului XX: Iacob Negruzzi – memorialist al “Junimii”; Constantin Dobrogeanu-
Gherea şi critica sociologico-ştiinţifică; Alexandru Macedonski – modernizator al poeziei 
române; Barbu Delavrancea între vis şi viaţă; Alexandru Vlahuţă, poet de factură 
eminesciană; Duiliu Zamfirescu – romancierul realizat în sens estetic; George Coşbuc, poet 
al tuturor românilor; Al. Odobescu şi Pseudokyneghetikos-ul său; Garabet Ibrăileanu – critic 
literar şi prozator; Cu Calistrat Hogaş pe drumuri de munte; Ioan Alexandru Brătescu-
Voineşti sau adâncimile simplităţii şi farmecul nostalgiei; Emil Gârleanu, ofiţer în literatură; 
Octavian Goga: Cântarea pătimirii noastre; Actualitatea lui Alexei Mateevici; Literatura 
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română interbelică. Mihail Sadoveanu între clasici şi moderni; Un roman şi o nuvelă de Gala 
Galaction; Proza lui Ion Agârbiceanu; Liviu Rebreanu – maestru al nuvelisticii şi al 
romanului românesc; Mateiu I. Caragiale: Craii de Curtea-Veche; Hortensia Papadat-
Bengescu şi tehnicile narative moderne; Momentul Camil Petrescu în romanul românesc; 
Ionel Teodoreanu, “eternul adolescent”; Ion Minulescu: “Romanţe pentru mai târziu”; 
George Bacovia: “Plumb”; George Topârceanu dincolo de persiflare; Ion Pillat şi cele trei 
etape ale creaţiei lui; Ion Barbu între matematică şi poezie; Poezia şi dramaturgia lui Lucian 
Blaga; Trei romane de Mircea Eliade: [“Maitreyi”; “Romanul adolescentului miop”; “Noaptea 
de Sânziene”]. Literatura română interbelică din Basarabia: Proza lui Constantin Stere; 
Gheorghe V. Madan, un “Creangă al Basarabiei”; Poezia Magdei Isanos; Ştefan Ciobanu, 
savant de mare erudiţie. Literatura română contemporană: George Călinescu – romancier, 
estetician, critic şi istoric literar; Tudor Arghezi, cel mai mare poet român de după Mihai 
Eminescu; Emilian Bucov: “Zile de azi, zile de mâine”; Liviu Deleanu între metafora 
sugestivă şi tributul plătit ideologiei comuniste; Poezia lui Andrei Lupan şi vămile plătite 
regimului totalitar; Nicolai Costenco, cetăţean al ţării poeziei; Bogdan Istru de la “Blestem” 
la “Pasăre albastră”; George Meniuc sau întoarcerea la Itaca; Marin Preda, personalitate 
proeminientă a prozei contemporane; Vasile Vasilache de la neverosimil la adevăr; Proza şi 
dramaturgia lui Ion Druţă; Poezia şi proza lui Aureliu Busuioc; Vladimir Beşleagă sau 
tentaţia modernităţii; Cu Spiridon Vangheli în lumea copilăriei; Nicolae Labiş, vestitorul unei 
noi generaţii de poeţi; N. Stănescu, poet “atât de simplu” şi “de neînţeles”; Modernitatea 
poeziei lui Victor Teleucă; Grigore Vieru - poet şi compozitor; Liviu Damian sau ieşirea din 
şabloane; Marin Sorescu - maestru al fanteziei şi al ironiei; Dumitru Matcovschi, descendent 
din baladă; Nicolae Esinencu sau imaginaţia în drepturile ei; Vasile Romanciuc sau lauda 
scriiturii calme, fireşti; Nicolae Dabija - scriitor “născocit de poeme”; Leonida Lari între 
insolit şi discursul publicistic; Arcadie Suceveanu - poet (post)modernist. 

 
Recenzii: 

85. Vicol, Dragoş. Ion Ciocanu: deşteptarea secolelor uitate  // Lit. şi arta. – 2003. - 31 iul. 
– P. 4; Lecturi filologice, IV ale Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. - Ch., 
2003. – P. 214-217. 

86. Corcinschi, Nina. O istorie captivantă a literaturii române  // Metaliteratură: Analele 
Facultăţii de filologie a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”. Vol. 9. – Ch., 
2004. – P. 145-149. 

87. Pârnău, Ion. Mai mult decât un manual  // Lit. şi arta. – 2004. – 15 iul. – P. 5. 
 
88. Scriitori de ieri şi de azi. – Ch.: Litera, 2004. – 460p. 

Cuprins : Tabel cronologic; Cuvânt lămuritor; I. Accente de ultimă oră: George Meniuc şi 
Itaca sa literară; Postumele lui Nicolai Costenco; Vasile Vasilache: înţelesurile şi 
subînţelesurile unui roman; Două cărţi noi ale lui Spiridon Vangheli; Dumitru Matcovschi de 
la baladă la diatribă; II. Biografii de creaţie: Vasile Leviţchi; Ariadna Şalari; Ion C. Ciobanu; 
Petru Zadnipru; Aureliu Busuioc; Pavel Boţu; Gheorghe Vodă; Ion Bolduma; Petru Cărare; 
Serafim Saka; Anatol Codru; Ion Vatamanu; Ion Gheorghiţă; Nicolae Esinencu; III. Autori şi 
opere: Mihail Sadoveanu: Viaţa lui Ştefan cel Mare; Arta reportajului la Geo Bogza; Poezia 
lui Vladimir Cavarnali; Zbucium sufletesc şi expresie lirică la Teodor Nencev; Gheorghe 
Gheorghiu în ipostază de cercetător al procesului literar; Misterul şi vraja nuvelisticii lui 
Victor Banaru; Vasile Severin între gazetărie şi literatură; Adâncimile şi culmile lui Vasile 
Micu; Ion Vieru, nedespărţit de sat şi de ţărâne; Afirmarea identităţii lui Serafim Belicov; 
Galina Furdui la ora ei de cuvinte; Farmecul şi rostul scrisului aluziv în romanul lui Anatolie 
Paniş Dincolo de Lisabona; Lora Rucan dincoace de răspântie; Victor Prohin, umoristul cel 
mai cuminte de pe glob; Descoperirea unui scriitor: Vasile Andru; Cu Leonid Popescu 
dincolo de linii şi culori; Un geograf-biolog în ipostază de scriitor: Grigore Grigorescu; Lidia 
Codreanca: valenţe ale naraţiunii colocviale; Eugen Simion, pătrunzător în miezul 
adevărului; Iurie Colesnic şi dovada românităţii noastre; Alexandru Burlacu sau dubla 
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actualitate a cercetării trecutului literar; Vadim Pirogan, Boris Movilă: Destine româneşti; 
Vasile Tărâţeanu – arcaş al lui Ştefan cel Mare; Vlad Zbârciog faţă-n faţă cu un impostor 
inveterat; Referinţe istorico-literare. 

 
recenzie: 

89. Aurel Corlăteanu. O enciclopedie utilă tuturor   // Lit. şi arta. – 2004. – 16 dec. – P. 6. 
 

IV. Studii în domeniul coregrafiei 
 
90. Paşii lui Vladimir Curbet / prez. graf.: Isai Cârmu. - Ch.: Lit. artistică, 1982. – 164p. 
 

recenzie: 
91. Bătrânu, Nicolae. Paşi în ascensiune  // Tinerimea Moldovei. – 1984. – 21 oct. 
 

V. Cărţi de cultivare a limbii şi de sociologie lingvistică 
 
92. Atât de drag…: microeseuri de dragoste pentru cuvânt / cop.: Iaroslav Oliinâk. – Ch.: 

Făt-Frumos, 1995. – 152p. – (col. Povestea vorbei). 
Cuprins : Limba e un lucru sfânt; Farmecul şi rostul accentului; Din nou despre accent; 

Poliptíc moldav; Despre valenţe; Accentuaţi rădăcina!; Apă de colónie; Accentul logic; 
Pluralul şi mendrele sale; Despre numele noastre; Dat fiind nivelul nostru...; După cât se 
aude...; Din moment ce doreşti...; În ceea ce priveşte corectitudinea; Din punct sau din 
punctul de vedere?; Familiarizarea cu dicţionarul; Omul însuşi; Sfătuitorul nostru cel mai 
competent; Eu continuu; Pe urmele lui Valentin Mândâcanu; Să nu stăm deoparte; 
Necesitatea reacţiei adecvate; Bunicul; Datorie dublă; Să perforăm tichetele!; Cu 
deferenţă; Mai pe lung...; Înţelegi?; Ca-ca; Între corectitudine şi neglijenţă; C-un; Două 
exemple de exprimare defectuoasă; Necesitatea discernământului; Două monstre; Or; 
Acum un veac; Atenţie la vigulă!; Obsesia unei inepţii; Permanenţa dubiului; Lectură 
dăunătoare; Vizavi (vis-à-vis) şi sensurile sale; Rusismele; Concomitent cu onorarea 
obligaţiilor de serviciu...; Vânzarea armamentului către Irak; Acordul cuvintelor; Ceva 
despre cineva; Borderoul; Felicitarea de Anul Nou; Încă o dată despre numele şi prenumele 
noastre; Abordaţi problema!; Amfiteatrul; Susţinerea colocviului; Peste o habă!; Să nu 
comitem greşeli!; Împărţirea cuvintelor în silabe şi trecerea cuvintelor dintr-un rând în altul; 
Inclusiv noi; Cu cine faci cunoştinţă?; Ziua onomastică şi ziua de naştere; Cu ocazia zilei de 
naştere; Niciodată să nu confundăm nici odată cu nici o dată; Nicicând nu înseamnă nici 
când; O dată ce nu s-au înţeles lingviştii între ei...; Odată şi o dată; Altădată şi altă dată; 
Demult şi de mult; Scriitorii; Familial şi familiar; Cine reflectă şi cine reflectează; Linie de 
pauză şi virgulă; Ufologul; Învăţător, profésor, profesór; Postul şi postura; Ce este şi ce nu 
este lucrativ; Nu te râde, omule!; Greşeala este... greşeală; Atât de drag... 

 
Recenzii: 

93.  Palladi, Tudor. Opera,  sfinţenia şi dragostea noastră: cuvântul  // Florile dalbe. – 1996. 
– 12 apr. 

94. Palladi, Tudor. Un îndrăgit şi-ndrăgostit de limbă – Ion Ciocanu  // Moldova lit.: supl. la 
ziarul Moldova suverană. – 1996. – 4 ian. - P. 3. 

95. Vaculovschi, Mihai. Dragostea noastră netrecătoare  // Limba Română. – 1996. – Nr. 5-
6. – P. 214-215. 

 
96. Zborul frânt al limbii române: art., eseuri, notiţe. – Ch.: Garuda–art, 1999. – 295p. 

Cuprins : Ion Ciocanu sau demnitatea publicisticii militante; Rusificarea continuă; 
Independenţa, limba de stat şi demnitatea; Savant de elită; Călăuziţi de interesele 
neamului; Învia-ne-vom, când, graiul?; O luptă, o suferinţă şi...; Cine nu ştie ceea ce ştie 
toată lumea?; Urmările analfabetismului; Durerea unui neam şi zeflemeaua unui 
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observator; Timpul scuzelor se amână; Ne iubim noi oare limba strămoşească?; Poartă 
cineva răspundere pentru încălcarea legislaţiei lingvistice?; Să merităm sărbătoarea; Două 
piedici mari în calea limbii române; Respectarea şi ignorarea legislaţiei lingvistice; 
Necesitatea unui mecanism concret; Despre hotărârea Prezidiului Academiei Române; Din 
nou despre hotărârea Prezidiului Academiei Române; Un strigăt desperat, pe care de mult a 
trebuit să-l auzim; Măsura suplimentară; Alolingvii şi... noi; Când vom îndrăgi limba de 
stat?; Starea şi perspectivele limbii române; În apărarea limbii străbune; Zarvă, scorneli 
şi... speculaţii de talcioc; Pentru demnitatea limbii noastre; Străini la noi acasă?; Cuvântul 
unui cetăţean de treabă; Necesitatea ecoului; Cine n-are condiţii favorabile?; Adresare către 
85%; Cauza principală; Sine qua non; Legislaţia lingvistică şi drepturile omului; Contribuţie 
la cunoaşterea adevărului; O condiţie a evoluţiei spirituale; Starea de şah; Alecu Russo şi 
românitatea noastră; Amintiri de la Departamentul Limbilor; Conştientizarea 
donquijotismului; Sărbătoarea abia jinduită; Necesitatea discuţiei; Cine îi poate sătura pe 
ruşi?; Paradoxul paradoxurilor; Sfântă menire şi mare mâhnire; Argumentul Creangă; Pe 
urmele lui Valentin Mândâcanu; Cu dragoste pentru limba poporului băştinaş; Debarasarea 
de rusisme; Contribuţie sau diversiune?; Pentru angajaţii din serviciile rutiere; Adevărul 
general şi particularităţile sale; În apărarea limbii şi istoriei naţionale; Ce armată puternică 
– pedagogii!; Foaia provocatoare; Salvatorii prestigiului nostru; Despre retragere nu poate 
fi vorba; Antidezinformare; Cât poate continua o grevă?; Cuvântul unui discipol; 
Recuperarea demnităţii noastre; Iară piedică? Dar cât se poate?; Schilodirea; Cei 65 
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Deznaţionalizarea; Adevărul şi noi; Zborul frânt al limbii române; Pomul limbii noastre; 
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Cuvântul lui Nicolae Corlăteanu; Ce face el, străbunul verb?; Întâiul mare poem al unui 
popor; Un element esenţial al destinului nostru; Adevăruri şi subtilităţi lingvistice; Noi şi 
minoritarii; Adevărul despre noi şi pentru noi; Elogiu lui Nicolae Corlăteanu; Sărbătoare 
naţională cu denumire corectă; Cadou pentru adulţi; Adevărata zestre; Competenţă, 
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dată despre portavoce; Ne agităm sau facem (cuiva) agitaţie?; Bucluc cu atragerea 
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dorim de Anul Nou?; Căldura şi frumuseţea felicitărilor; Urările acestea le-a alcătuit 
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plaiul; Sărbătoare de plantare a arborilor şi arbuştilor; Nivelul, nivela, nivelurile şi nivelele; 
Importanţa contextului; Din nou despre importanţa contextului; Odă laconismului; Nu bateţi 
apa-n pive; Ghizii citind ghidurile; Ciubucul; Iarăşi despre termeni şi termene; Fluieraşii şi 
fluieraşele lor; Nu luaţi câmpiile!; Umerii şi umerele; Acordorul, acordorii şi acordoarele; 
Folosul şi plăcerea unei îndeletniciri simple; Despre ce e vorba?; În căutarea exactităţii; În 
paranteze fie spus…; Ghilimelele, bată-le vina!; Linia de pauză, urmată de virgulă; Să 
divorţăm de soţii; Destinat, predestinat; Două vinuri cu bucluc; Un an, o lună, o 
săptămână; Ne înconjurăm cu oameni buni; În aşteptarea microbuzului; Pe cine suni? Cui 
telefonezi?; Înserăm şi inserăm; Ce şi pe cine manipulăm; De unde se iau cuvintele noi?; 
Sensurile şi evoluţia sistematizării; Sistematizarea şi amenajarea azi; Cotaş; Discursul de 
decepţie; Chintalul; Rabdomanţia; Oniromanţia; Cartomanţia; Necromanţia; 
Meteoromanţia; Comanditarul; Înnoire de dragul înnoirii; Despre numele mic al marelui 
Eminescu; Despre numele oamenilor de cultură; Încă şi încă o dată despre numele noastre; 
A mia oară despre numele noastre; Numele şi prenumele noastre, problemă veşnică?; 
Zarzărul, caisul şi piersicul; Orzurile, oarzele; Imperativul acordului; Ce privim?; Măsuraţi-
vă temperatura; Fabrica nu e uzină; Viza de reşedinţă; Ce nu vă aranjează?; Ne angajăm; 
Spre regretul nostru; Gaderoba şi garderobul; Greşeală de neiertat; Precizaţi sensul 
cuvintelor...; Melomanii... muzicii?; Bruionul, ciorna, maculatorul; Prealabil, preliminar, 
preventiv; Timpul lui moş Crăciun; Când nu-ţi ajunge ceva; Sensul doleanţelor; Să ne 
dezbărăm; Cadou pentru adulţi; Ce denunţă un anunţ; Ghinioanele pronumelui posesiv său, 
sa; Ca nuca... de perete; Nevăzătorul; Tipii, tipurile şi prototipurile; Realitatea în cuvânt şi 
cuvântul în realitate; Cu propriii ochi; Ghiveci cu hrişcă; Indemnizaţia; Inveterat, -ă; A 
traumatiza, traumatizare; Indicele şi indiciul; Învestiţii cu dreptul de a investi; Auzeliştea; 
Li le oferă; Grupul şi grupa; Formula naţională corectă de prezentare; Formula naţională 
corectă de adresare; Dumneata; Tu, nepoate, şi dumneavoastră, oameni buni!; Ordoni, 
ordonezi…; Cine ordonă? II. Sfânta sfintelor noastre: Clasici şi contemporani despre limba 
română (III); Calvarul limbii române la est de Prut; Culme a neruşinării şi a lipsei de 
respect; Nu! – tiraniei limbii ruse; Prima şi ultima lecţie de limba rusă; Voronin, Druţă şi 
noi; Tertipul; Marginalii la o întâlnire cu alegătorii; Argumente privind românitatea noastră 
sau Cât se mai poate vorbi în pustiu?; De ce Ion Druţă; Maestrul mai presus de moment; A 
doua copită, trasă limbii române; În numele haitei; Defaultul; Garantul victoriilor jinduite; 
Cuvântul – avere inadmisibilă. 
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inserăm; Ce şi pe cine manipulăm; De unde se iau cuvintele noi?; Sensurile şi evoluţia 
sistematizării; Sistematizarea şi amenajarea azi; Cotaş; Discursul de decepţie; Chintalul; 
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ordonezi…; Cine ordonă?; Cuvântul – avere inamisibilă; Aripa, aripile şi... noi; A intitula, 
intitulare; A intona, intonare; Cine taxează şi cine – nu prea; Cât se poate să tapaţi?; O 
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istorico-lingvistice. 

 
107. Temelia nemurii noastre: eseuri despre starea şi problemele de neamânat ale limbii 

române în Republica Moldova. – Ch.: Pontos, 2005. – 232p. 
Cuprins: Lupta, o stare permanentă; Noi şi ochelarii de cal; Adevăratul făuritor al limbii 
române moderne; Alexei Mateevici şi românitatea basarabenilor; Scriitorii clasici despre 
latinitatea românilor; Îl cunoaşteţi bine pe Klaus Heitmann?; „Limba statului este a 
tuturora”; Sărbătoare care nu ne-ar trebui; Ştiu oare comuniştii ce vor?; Cerc vicios; 
Monolog perpetuu; Culme a neruşinării şi a lipsei de recunoştinţă; Defăimarea unui eminent 
lingvist rus; „Să nu uităm noi, majoritarii, că suntem 64,5%...”; Liant al tuturor cetăţenilor; 
Visul lui Ion Dumeniuk şi regimul de la Chişinău; Stare jalnică la bănci; Terminologia 
rămâne o problemă; Neologismele în spaţiul basarabean; Rolul şi farmecul cuvintelor noi; 
Introducere în antonimie; Actualitatea de mult stringentă a unui manual; Legi-fărădelegi 
despre limbă: Nu! – tiraniei limbii ruse; Necesară ca apa, ca aerul; Rezoluţia salonului 
literar; Limba ca expresie a identităţii naţionale a populaţiei titulare din Republica Moldova; 
Învierea istoriei; Argumentul Zamfir Arbore; La cheremul ruşilor?; Limba noastră cea 
română, ce-aţi făcut cu ea?; Michiduţă nu se astâmpără; Riposta necesară; Măsurariul 
civilizaţiunii noastre; Dimitrie Cantemir despre românitatea moldovenilor şi a graiului 
moldovenesc; Revenire la Alexei Mateevici; Dumitru C. Moruzi, ruşii şi... cecenii; Gheorghe 
Ghimpu despre conştiinţa noastră naţională; Probleme ale limbii în viziunea unui 
matematician; Limba română – efigie a identităţii noastre; Dicţionarele ca expresie a setei 
de a cunoaşte; Nu vă trebuie cumva un dicţionar?; Efortul salvator; Ctitori şi ocrotitori ai 
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conduşii; „A venit timpul ca moldovenii să evolueze spiritual...”; Totul depinde, în ultimă 
instanţă, de noi; Cine şi câţi suntem?; Nemurirea limbii române. 
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253. P. Matev. Sub cerul balcanic: [rec.]  // Cultura. – 1971. – 16 oct. 
254. [Rec. la cartea P. Darie Vase comunicante: Versuri, Ch., 1969]  // Tinerimea Moldovei. – 

1971. – 25 iul. 
255. Studii preţioase despre realismul socialist: [rec.]  // Cultura. – 1971. – 31 iul. 
256. Tema şi patosul civic al poeziei  // Tinerimea Moldovei. – 1971. – 24 sept. 
257. V. G. Belinski despre realism  // Cultura. – 1971. – 19 iun. 
258. V. Tulnic. Dor de cuvinte: [cronică lit.]  // Cultura. – 1971. – 18 sept. 
 

1972  
 

259. Cântare Patriei: [rubrica Cărţi jubiliare]  // Moldova soc. – 1972. – 27 dec. 
260. Complexitatea psihologică a caracterului literar  // Nistru. – 1972. - Nr. 8. – P. 130-138. 
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261. Dublă creaţie  // Cultura. – 1972. – 16 sept. – (semnat: I. Frunză). 
262. Gh. Vodă. Pomii dulci: [rec.]  // Cultura. – 1972. – iul. – P. 11. 
263. Gr. Vieru. Trei ezi: [rec.]  // Cultura. – 1972. – 22 ian. – P. 10. 
264. Ion Vieru. Ploile dorului : [rec.]  // Nistru. – 1972. – Nr. 9. – P. 147-149. 
265. Nuvelistica lui G. Meniuc  // Cultura. – 1972. – 2 sept. 
266. Semnificaţiile unui motiv: [despre cartea Feciori de A. Codru)  // Cultura. – 1972. – 1 

apr. – P. 9. 
267. T. Melnic. Frumosul artistic şi valoarea lui educativă  // Cultura. – 1972. – 2 dec. – P. 

10. 
268. V. Coroban. Pagini de critică literară: [rec.]  // Moldova soc. – 1972. – 9 febr. 
269. V. Leviţchi. Inima iarăşi…: [rec.]  // Cultura. – 1972. – 29 iul. 
 

1973  
 

270. Antrenarea emoţiei  // Tinerimea Moldovei. – 1973. – 28 dec. 
271. B. Istru: Scrieri: [rec.]  // Nistru. – 1973. – Nr. 1. 
272. Caracterul de clasă al literaturii  // Lenin şi unele probleme de limbă şi literatură. – Ch., 

1973. – P. 107-117. 
273. Despre accesibilitatea artei  // Cultura. – 1973. – 3 febr. 
274. Despre inaccesibilitatea artei  // Cultura. – 1973. – 17 febr. 
275. Două sensuri ale imaginii poetice  // Cultura. – 1973. – 2 sept. – P. 10-11. 
276. Eroicul şi expresia lui: [despre romanul Unchiul din Paris de A. Busuioc]  // Tinerimea 

Moldovei. – 1973. – 24 oct. 
277. Gustul artistic  // Tinerimea Moldovei. – 1973. – 9 dec. 
278. Inefabilul operei artistice  // Cultura. – 1973. – 24 febr. 
279. Întâlnire cu Gabriela Mistral  // Cultura. – 1973. – 22 sept. – P. 10. 
280. Ora împlinirii: [P. Darienco la 50 de ani]  // Viaţa satului. – 1973. – 14 apr. 
281. Permanenţa creaţiei: [despre vol. Gromovnic de Andrei Lupan)  // Cultura. – 1973. – 4 

aug. – P. 8. 
282. Vocaţia domniei: [eseu despre personalitatea lui D. Cantemir]  // Tinerimea Moldovei. – 

1973. – 17 oct. 
 

1974 
 

283. Complexitatea percepţiei artei  // Tinerimea Moldovei. – 1974. – 11 ian. 
284. Evoluţia nuvelei  // Cultura. – 1974. – 12 oct. – P. 10-11. 
285. Evoluţia poeziei [1924-1974]  // Cultura. – 1974. – 3 aug. – P. 8. 
286. Intelectualizarea emoţiei  // Tinerimea Moldovei. – 1974. – 25 ian. 
287. Invenţia artistică şi mesajul operei  // Cultura. – 1974. – 26 ian. – P. 8. 
288. Meşter tânăr şi neîmpăcat: [Iulian Filip Neîmpăcatul meşter: versuri]  // Tinerimea 

Moldovei. – 1974. – 3 nov. 
289. Motiv şi semnificaţie  // Nistru. – 1974. – Nr. 9. – P. 149-150. 
290. Obiectivitatea percepţiei artei  // Tinerimea Moldovei. – 1974. – 27 febr. 
291. Poezia prozei scurte a lui N. Esinencu  // Nistru. – 1974. – Nr. 1. – P. 125-129. 
292. Spre noi culmi ale creaţiei: [rec. la cartea lui Pavel Boţu Casă în Bugeac]  // Moldova 

soc. – 1974. – 10 oct. 
293. Sub semnul luminii: [rec. la vol. Culori şi anotimpuri de V. Tulnic]  // Cultura. – 1974. – 

7 dec. – P. 8-9. 
294. Subiectivitatea percepţiei artei  // Tinerimea Moldovei. – 1974. – 17 febr. 
295. Toate fluierele naiului: [rec. la cartea Ludmilei Sobietsky Naiul ploii]  // Nistru. – 1974. 

– Nr. 8. – P. 148-150. 
 

1975 
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296. Critica literară şi percepţia operei  // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 10 oct.; 26 oct. 
297. Cu gândul la cititor: [art. de polemică]  // Cultura. – 1975. – 20 dec. – P. 8. 
298. Cu Iosif Balţan prin lumea Frumosului  // Nistru. - 1975. – Nr. 12. – P. 117-121. 
299. Delectarea cu arta: izvoare obiective  // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 6 iun.; 17 aug. 
300. N. G. Cernâşevski despre tainele artei  // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 14 dec. 
301. Percepţia leninistă a artei  // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 7 sept. 
302. Plenitudinea percepţiei artei  // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 28 febr. 
303. Poezia, această pasăre necunoscută…: [rec. la cartea Leonidei Lari Piaţa Diolei]  // 

Cultura. – 1975. – 11 oct. – P. 10. 
304. Tentaţia arhitecturii totale: [rec. la cartea de poezii a lui L. Damian Partea noastră de 

zbor)  // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 24 ian. 
305. V. G. Belinski şi percepţia artei  // Tinerimea Moldovei. – 1975. – 21 nov. 
306. Vera Panfil: [critic literar]  // ESM. – Ch., 1975. – Vol. 5. – P.127. 
307. Vigoarea poeziei autohtone  // Moldova soc. – 1975. – 21 mart. 
 

1976 
 

308. A. Russo – cultivator de gusturi artistice  // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 20 iul. 
309. B. P. Hasdeu şi setea de literatură  // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 20 aug. 
310. Coborâre în substraturi fine: [rec. la cartea Poeţi belaruşi]  // Cultura. – 1976. – 4 sept. 

– P. 7. 
311. Critica reală a lui N. A. Dobroliubov  // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 21 ian. 
312. Critica scriitoricească  // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 26 nov. 
313. Ideea de naştere a operei de artă în corespondenţa lui V. Alecsandri  // Cultura. – 1976. 

– 29 mai. – P. 9. 
314. Îngemănare a lirismului şi umorului : [rec. la cartea lui P. Cărare Oglinzi]  // Viaţa 

satului. – 1976. – 10 febr. 
315. Meandrele autoanalizei  // Cartea poeziei-76. – Ch., 1976. – P. 179-182. 
316. O carte vie: [despre creaţia lui Iosif Gaisaniuc]  // Cultura. – 1976. - 3 apr. 
317. Omul de artă şi cele două realităţi  // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 20 mart. 
318. Orizonturile cunoaşterii reciproce : [despre culeg. Druzba narodov – druzba literatur ]  

// Nistru. – 1976. – Nr. 2. – P. 137-144. 
319. Pledoarie pentru specificul artei  // Tinerimea Moldovei. – 1976. – 22 oct. 
320. Scriitorul şi epoca  // Nistru. – 1976. – Nr. 12.  – P. 86-90. 
321. Semnificaţia etică a detectivului  // Moldova soc. – 1976. – 5 sept. 
322. Tema şi realizarea ei în creaţia prozatorilor tineri: [Vlad Zbârciog ş. a.]  // Nistru. – 

1976. – Nr. 7. – P. 141-147. 
323. Un exploator al subiectelor dramatice  // Nistru. – 1976. – Nr. 9. – P. 142-146. 
324. Virtuţile colocviului: [rec. la cartea de interviuri Aici şi acum a lui S. Saka]  // Cultura. – 

1976. – 27 nov. – P. 10-11. 
325. Virtuţile rememorării  // Nistru. – 1976. – Nr. 12. – P. 111-116. 
326. Vocaţia aforisticului  [în creaţia lui i. C. Ciobanu]  // Nistru. – 1976. – Nr. 10. – P. 128-

136. 
 

1977 
 

327. A verdelui veşnică veghe: [rec. la cartea de versuri a lui D. Matcovschi Axă]  // 
Tinerimea Moldovei. – 1977. – 15 iul. 

328. Ale vocaţiei ecouri: [Raisa Lungu – 50 de ani de la naştere]  // Moldova soc. – 1977. – 
15 aug. – P. 4. 

329. Aventura sondajului şi sondajul aventurii: [despre romanul Mesagerii al lui A. Marinat]  
// Lit. şi arta. – 1977. – 1 sept. – P. 5. 
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330. Belinski: condiţia criticului  // Lit. şi arta. – 1977. – 19 mai. – P. 4. 
331. Bogdan Istru: [schiţă de portr.]  // Lit. şi arta. – 1977. – 16 iun. – P. 8. 
332. Căutările şi realizările poetului: [P. Zadnipru]  // Nistru. – 1977. – Nr. 1. – P. 125-129. 
333. Ce simte scriitorul când vine la ţară?  // Lit. şi arta. – 1977. – 18 aug. – P. 1. 
334. Elogiu măiestriei  // Cultura. – 1977. – 19 febr. – P. 10. 
335. Inerenţa complexităţii  // Învăţ. publ. – 1977. – 9 apr. 
336. În căutarea expresiei unice  // Femeia Moldovei. – 1977. – Nr. 10. – P. 20-21. 
337. Încheierea unei concepţii: [despre Gheorghe V. Madan]  // Lit. şi arta. – 1977. – 6 oct. 

– P. 8. 
338. Înfruntând rezistenţa epicului  // Lit. şi arta. – 1977. – 16 iun. 
339. La şcoala lui Maksim Gorki: [despre culeg. colectivă Vestitorul de furtună]  // Moldova 

soc. – 1977. – 26 oct. 
340. Permanenţă nedezminţită  // Vestitorul de furtună. – Ch., 1977. – P. 142-154. 
341. Poetul şi ploaia : [rec. la cartea lui Gr. Vieru Un verde ne vede]  // Învăţ. publ. – 1977. 

– 27 apr. 
342. Poezia tinerilor: imperativul înnoirii continue: [probl. individualităţii poeţilor tineri: V. 

Romanciuc, I. Filip, N. Dabija, L. Lari, N. Josu ş. a.]  // Nistru. – 1977. – Nr. 7. – P. 142-
151. 

343. Prestigiul sensibilităţii  // Învăţ. publ. – 1977. – 21 mai. 
344. Realismul experienţei personale: [despre scriitorul rus Viktor Astafiev]  // Moldova soc. 

– 1977. – 26 iun. 
345. Realizarea artistică a temei muncii în proza de azi  // Nistru. – 1977. – Nr. 5. – P. 123-

132. 
346. Scriitorul-critic şi nevoia de obiectivitate: [Eminescu – critic literar]  // Tinerimea 

Moldovei. – 1977. – 14 ian. – P. 4. 
347. Timpul, acest coautor fidel: [despre cartea lui P. Antokolski A patra dimensiune]  // 

Moldova soc. – 1977. – 29 ian. 
348. Tinereşte: [despre culeg. Dintre sute de catarge’77: proza]  // Tinerimea Moldovei. – 

1977. – 25 dec. 
 

1978 
 

349. Acea înălţătoare mândrie… : [despre cartea Mândrie şi răbdare a lui L. Damian]  // 
Învăţ. publ. – 1978. – 29 apr. 

350. Ale vocaţiei ecouri…: [despre creaţia Raisei Lungu-Ploaie]  // Moldova soc. – 1978. – 15 
aug. 

351. Amănuntul şi detaliul artistic în romanele lui I. C. Ciobanu  // Nistru. – 1978. – Nr. 1. – 
P. 138-146. 

352. Cernâşevski şi poezia inimii  // Lit. şi arta. – 1978. – 29 iun. 
353. Chinurile şi chipurile scriitorului (L. Tolstoi)  // Lit. şi arta. – 1978. – 17 aug. – P. 2. 
354. Chipul omului tânăr în proza moldovenească de azi  // Nistru. – 1978. – Nr. 6. – P. 100-

131. 
355. Concepţia iniţială a operei  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 19 nov. 
356. Conştiinţa de sine a poeziei  // Nistru. – 1978. – Nr. 11. – P. 135-146. 
357. Conştiinţa  frumusăţii stihurilor : [despre Costache Conachi]  // Nistru. – 1978. – Nr. 10. 

– P. 148-150. 
358. Contribuţii remarcabile la asanarea esteticii  // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 14 iul.  
359. Cu dalta zbuciumului: [rec. la culeg. Dintre sute de catarge]  // Tinerimea Moldovei. – 

1978. – 9 iun. 
360. Cunoaşterea vieţii  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 13 mai. 
361. Etalon al justeţei şi profunzimii critice  // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 24 sept. 
362. Faptul real şi expresia lui artistică  // Lit. şi arta. – 1978. – 11 sept. – P. 4. 
363. Inspiraţia  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 14 oct. 
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364. Inteligenţa artistului  // Zorile Bucovimei. – 1978. – 16 sept. 
365. Intuiţia artistică  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 5 aug. 
366. Iscusinţa creatoare  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 27 mai. 
367. Lunacearski, maestrul şi măiestria  // Lit. şi arta. – 1978. – 8 iun. – P. 7. 
368. Maestru al nuvelei  // Învăţ. publ. – 1978. – 9 sept. 
369. Mirajul punctelor de suspensie: [despre M. Cimpoi]  // Învăţ. publ. – 1978. – 11 nov. 
370. Naşterea operei de artă  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 19 mart. 
371. O enciclopedie a vieţii ostăşeşti: [pref.]  // Tvardovski, A. Vasili Tiorkin. – Ch., 1978. – 

P. 3-16.  
372. Premisele şi etapele procesului de creaţie  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 18 febr. 
373. Prezenţă vie în actualitate  // Moldova soc. – 1978. – 14 iul.  
374. Promptitudine şi inspiraţie: [rec. la cartea Luminile lui Octombrie, Ch., 1978]  // 

Moldova soc. – 1978. – 22 sept. 
375. Realizarea concepţiei iniţiale  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 9 dec. 
376. Refuzul tăcerii : [despre cartea de versuri a lui V. Teleucă Momentul inimii]  // Învăţ. 

publ. – 1978. – 27 mai. 
377. Rostul fanteziei  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 8 iul.  
378. Semnele talentului: [rec. la cartea lui N. Cabac Poezii]  // Moldova soc. – 1978. – 9 apr. 
379. Sensibilitatea artistului  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 26 aug. 
380. Spiritul de observaţie  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 24 iun. 
381. Şi e nevoie de cuvânt…  // Învăţ. publ. – 1978. – 26 aug. 
382. Talentul artistic  // Zorile Bucovinei. – 1978. – 9 apr. 
383. Talentul de a fi popular: [despre V. Alecsandri]  // Lit. şi arta. – 1978. – 23 nov. – P. 4 
384. Teoria maiakovskiană a comenzii sociale  // Lit. şi arta. – 1978. – 27 iul. – P. 5. 
385. Tinereţea elegiei  // Lit. şi arta. – 1978. – 13 iul.  
386. V. Alecsandri despre  naşterea  operei de artă  // Eu doina cânt…. – Ch., 1978. – P. 3-

10. 
387. Valenţele artistice ale prozei lui A. Busuioc  // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 25 oct. 
 

1979 
 

388. Actualitatea clasicilor  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 4 apr. 
389. Adevărul vieţii şi adevărul artistic  // Zorile Bucovinei. – 1979. – 27 febr. 
390. Capacitatea naturală de a inventa  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 27 iun. 
391. Căutările şi realizările lui P. Zadnipru  // Critica şi procesul literar contemporan. – Ch., 

1979. – P. 207-233. 
392. Contribuţii satirico-umoristice : [rec. la cartea lui Em. Bucov Oglinda]  // Învăţ. publ. – 

1979. – 28 apr. 
393. Cu arma satirei : [ rec. la cartea lui V. Prohin S-a copt frunza, Ch., 1979]  // Moldova 

soc. – 1979. – 13 iul. 
394. Despre creaţia lui Gr. Vieru  // Femeia Moldovei. – 1979. – Nr. 1. – P. 5. 
395. Dimitrie Cantemir - estetician  // Lit. şi arta. – 1979. – 8 febr. – P. 5. 
396. Dincolo de imagine : [pref.]  // Voznesenski, A. Versuri. - Ch., 1979. – P. 3-15. 
397. Geneza talentului  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 10 iun. 
398. Gheorghe Asachi despre “omul literat” : [despre opera de artă]  // Lit. şi arta. – 1979. – 

22 mart. – P. 5. 
399. Imperativul expresivităţii artistice : [rec. la cartea lui A. Marinat De luni până sâmbătă]  

// Învăţ. publ. – 1979. – 14  iul. 
400. Iniţiatorii esteticii moldoveneşti [mitropolitul Dosoftei şi M. Costin]  // Lit. şi arta. – 

1979. – 18 ian. – P. 4. 
401. Inspiraţia şi transpiraţia  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 17 oct. 
402. Insuficienţa talentului înnăscut  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 22 iul. 
403. Îndrăzneală civică şi iscusinţă artistică  // Nistru. – 1979. – Nr. 11. – P. 133-137. 
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404. M. Prişvin despre naşterea operei de artă  // Lit. şi arta. – 1979. – 13 dec. – P. 5. 
405. Necesitatea sufletească a creaţiei  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 19 aug. 
406. O dimensiune esenţială a talentului: [rec. la cartea Lidiei Istrati Nica]  // Nistru. - 1979. 

– Nr. 3. – P. 146-149. 
407. Opiniile estetice ale lui Constantin Negruzzi  // Lit. şi arta. – 1979. – 6 dec. – P. 5. 
408. P. Neruda: Unde ni-i inima, acolo suntem noi  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 10 oct. 
409. Pledoarie pentru realismul socialist  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 31 aug. 
410. Pledoarie pentru virtuţile umane definitorii: [pref.]  // Rasputin V. Purerea adu-ţi 

aminte. Adio pentru Maria. – Ch., 1979. – P. 3-12. 
411. Poezia ocazională şi perenitatea artei  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 24 oct. 
412. Poezia, vâna lui de aur…  // Lit. şi arta. – 1979. – 2 aug. – P. 5. 
413. Primatul inspiraţiei şi rostul meşteşugului : [rec. la cartea lui P. Boţu Ornic]  // Lit. şi 

arta. – 1979. – 22 febr. – P. 5. 
414. Problemele vieţii rurale în proza din ultimii ani (I)  // Lit. şi arta. – 1979. – 12 apr. – P. 

5. 
415. Problemele vieţii rurale în proza din ultimii ani (II)  // Lit. şi arta. – 1979. – 24 mai. - P. 

5. 
416. Problemele vieţii rurale în proza din ultimii ani (III)  // Lit. şi arta. – 1979. – 12 iul. - P. 

5. 
417. Problemele vieţii rurale în proza din ultimii ani (IV)  // Lit. şi arta. – 1979. – 26 iul. - P. 

5. 
418. Problemele vieţii rurale în proza din ultimii ani (V)  // Lit. şi arta. – 1979. – 18 oct. – P. 

5. 
419. Problemele vieţii rurale în proza din ultimii ani (VI) // Lit. şi arta. – 1979. – 1 nov. - P. 

5. 
420. Realitatea şi perspectivele parodiei  // Nistru. – 1979. – Nr. 4. – P. 122-131. 
421. Reflecţii asupra scriitorului de tip nou  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 21 sept. 
422. Reflecţiile scriitorului asupra problemelor artei  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 8 aug. 
423. Scriitorul faţă-n faţă cu trecutul: idei estetice formulate de A. Puşkin  // Lit. şi arta. – 

1979. – 7 iun. – P. 3. 
424. Scrutând viitorul: [pref.]  // Simak, Clifford. D. Asemeni oamenilor: roman; Toate 

capcanele de pe pământ; Dispariţia : nuvele. – Ch., 1979.  
425. Stanislavski – omul emoţiei  // Tinerimea Moldovei. – 1979. – 9 febr. 
426. Versurile lui Mihai Prepeliţă  // Lit. şi arta. – 1979. – 22 mart. – P. 5. 
427. Vitalitatea concepţiei estetice leninste  // Nistru. – 1979. – Nr. 8. – P. 146-150. 
428. Vitalitatea miniaturii satirice: [rec. la cartea Buturuga mică...., Ch., 1978]  // Nistru. – 

1979. – Nr. 8. – P. 146-150. 
 

1980 
 

429. Chiar dacă e cerul atins de ninsori…: [meditaţii despre creaţia lui M. Garaz]  // Învăţ. 
publ. – 1980. – 12 nov. 

430. Cine îşi uită cântecul de leagăn…  // Zorile Bucovinei. – 1980. – 30 nov. 
431. Conştiinţa specificităţii artei: [despre culeg. colectivă Studii de teorie a literaturii]  // 

Învăţ. publ. – 1980. – 5 apr. 
432. Drum deschis spre brazde şi ţărâne: [despre creaţia lui Ion Vieru]  // Zorile Bucovinei. – 

1980. – 13 sept. 
433. Drumurile şi rosturile copilăriei: [creaţia lui Vl. Beşleagă în domeniul literaturii pentru 

copii]  // Nistru. – 1980. – Nr. 6. – P. 138-145. 
434. Ispita epicului [în creaţia lui A. Scobioală]  // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 17 dec. 
435. În faţa exigenţelor timpului: [despre culeg. Dintre sute de catarge]  // Tinerimea 

Moldovei. – 1980. – 12 nov. 
436. Înfruntând timpul: [postf.]  // Ciobanu I. C. Codrii. – Ch., 1980. – P. 342-349. 
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437. Lumina curată a adevărului  // Învăţ. publ. – 1980. – 30 iul. 
438. Miniaturile lui Rabindranath Tagore  // Moldova soc. – 1980. – 21 aug. 
439. O carte de toate zilele [Să creşti mare de Gr. Vieru]  // Zorile Bucovinei. – 1980. – 25 

oct. 
440. Postfaţă la un dialog  // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 24 dec. 
441. Privire asupra specificului artei  // Învăţ. publ. – 1980. – 27 dec. 
442. Rămânerea în arenă: [meditaţii despre moştenirea critică rămasă de la Vasile Coroban]  

// Lit. şi arta. – 1980. – 7 febr. – P. 4; Ctitori de lumină. – Ch., 1986. – P. 164-178. 
443. Reversul lucrurilor  // Nistru. – 1980. - Nr. 7. – P. 140-144. 
444. Sentimentul vetrei părinteşti: [despre Petru Cărare]  // Zorile Bucovinei. – 1980. – 14 

oct. 
445. Teoretician al măiestriei artistice: [A. Russo]  // Lit. şi arta. – 1980. – 12 iun. – P. 5. 
 

1981 
 

446. Alecsandri: arta scrisului  // Lit. şi arta. – 1981. – 11 iun. 
447. Atent la frământările oamenilor: I. C. Ciobanu  // Moldova soc. – 1981. – 12 apr. 
448. Cel de-al doilea văz al omului de artă  // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 25 nov. 
449. Cheile zâmbetului  // Învăţ. publ. – 1981. – 11 nov. 
450. Chipul poetic al baştinii: [despre cartea lui I. Vatamanu Teiul]  // Viaţa satului. – 1981. 

– 24 dec. 
451. Chipuri de comunişti în nuvela şi romanul de azi  // Nistru. – 1981. – Nr. 11. – P. 113-

124. 
452. Coborâtor în minele sufletului: [V. Leviţchi]  // Lit. şi arta. – 1981. – 26 nov. – P. 5. 
453. Dimitrie Cantemir - estetician  // Destinul inorogului. – Ch., 1981. – P. 124-134. 
454. Dincolo de stihia metaforică: [Anatol Codru]  // Lit. şi arta. – 1981. – 5 mart. – P. 7. 
455. Dragoste pentru cuvântul rostit cu inspiraţie  // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 25 mart. 
456. …E bună pace şi lumină-n casă…  // Învăţ. publ. – 1981. – 11 mart. 
457. Efectul hipnotic al temei : [cu referinţe la cartea lui A. Marinat Fata cu harţag]  // Lit. şi 

arta. – 1981. – 24 sept. – P. 5. 
458. Eminescu şi munca literară  // Lit. şi arta. – 1981. – 15 ian. – P. 5. 
459. Fascinaţia imaginii televizate  // Învăţ. publ. – 1981. – 18 nov. 
460. Ghicitori cu răspunsuri  // Învăţ. publ. – 1981. – 17 oct. 
461. Gratuitatea şi gravitatea poveştii: [rec. la cartea lui N. Dabija Poveşti de când Păsărel 

era mic]  // Învăţ. publ. – 1981. – 30 sept. 
462. Imperativul autoeducaţiei artistice  // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 19 iun. 
463. În adânc ţin lucrurile rare…: [despre scriitorul Arhip Cibotaru]  // Viaţa satului. – 1981. 

– 22 sept. 
464. În adâncul imaginii eminesciene  // Moldova. – 1981. - Nr. 3. – P. 12. 
465. În hăţişul licenţelor: [despre cartea lui Iulian Filip Casa fiecăruia]  // Învăţ. publ. – 

1981. –  21 nov. 
466. Însemnele autenticităţii: [despre nuvelistica lui N. Esinencu]  // Lit. şi arta. – 1981. – 19 

mart. – P. 5. 
467. Între intenţie şi realizare: [rec. la cartea lui I. Vieru Autografe în câmp]  // Tinerimea 

Moldovei. – 1981. – 21 aug. 
468. Mateevici, preţuitor al frumuseţii artistice  // Lit. şi arta. – 1981. – 18 iun. – P. 5. 
469. Mărgăritare folclorice: [rec. la cartea pentru copii Corabia mărgăritare, alcăt. şi trad. de 

Ion Gheorghiţă şi Aurel Ciocanu]  // Învăţ. publ. – 1981. – 24 oct. 
470. Ne încălzeşte un foc nestins…: [rec. la cartea lui Gh. Vodă Frumos să-i fie pururi chipul]  

// Învăţ. publ. – 1981. – 22 ian. 
471. Necuntena urcare  // Învăţ. publ. – 1981. – 22 apr. 
472. Nedezminţitul realism al fantasticii: [pref.]  // Asimov, I. Sfârşitul Veşniciei. – Ch., 

1981. – P. 5-11. 
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473. Neîncetata căutare  // Viaţa satului. – 1981. – 25 iul.  
474. Oglindă a realităţii: [despre proza mold.]  // Moldova soc. – 1981. – 1 aug. 
475. Pe aripile fanteziei  // Învăţ. publ. – 1981. – 1 sept. 
476. Peripeţiile şi descoperirile Dainei  // Învăţ. publ. – 1981. – 29 iul. 
477. Pledoarie pentru prosperarea artei moldoveneşti  // Lit. şi arta. – 1981. – 30 iul. – P. 7. 
478. Poezia, apă mereu neîncepută: [despre vol. de versuri al lui N. Dabija Apă neîncepută, 

Ch., 1980]  // Învăţ. publ. – 1981. – 4 apr. 
479. Poezie comentată [a scriitorului rus Nikolai Nekrasov]  // Învăţ. publ. – 1981. – 12 sept. 
480. Poezia debutanţilor  // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 12  apr. 
481. Probleme ale vieţii rurale în proza de azi  // Pe calea trasată de partid. - Ch., 1981. – P. 

188-222. 
482. Proza debutanţilor  // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 8 apr.; 12 apr. 
483. Refuzul livrescului: [despre cartea lui N. Vieru Inele de iarbă]  // Tinerimea Moldovei. – 

1981. – 24 mai. 
484. Reîntâlnire cu Petru Cărare  // Lit. şi arta. – 1981. – 9 iul. – P. 5. 
485. Repercusiunile poticnelilor: [prez. cărţii lui Nicolae Rusu Alunel]  // Învăţ. publ. – 1981. 

– 19 sept.  
486. Tentaţia şi vocaţia comicului: [V. Leviţchi]  // Nistru. - 1981. – Nr. 7. – P. 133-140. 
487. Un poet de lângă inima Patriei : [Gheorghe Vodă]  // Lit. şi arta. – 1981. – 19 febr. – P. 

2. 
488. Valenţele estetice ale obişnuitului: [rec. la cartea lui I. Vieru Pomul]  // Învăţ. publ. – 

1981. – 22 aug. 
489. Valoarea educativă a umorului: [rec. la cartea lui P. Cărare Urzicuţe]  // Învăţ. publ. – 

1981. – 12 aug. 
490. Vârsta de azi a prozei moldoveneşti  // Viaţa satului. – 1981. – 11 apr. 
491. Vigoarea patosului cetăţenesc  // Învăţ. publ. – 1981. – 29 aug. 
492. Viziune romantică şi atitudine civică: [despre L. Lari]  // Nistru. – 1981. – Nr. 5. – P. 

139-143. 
 

1982 
 

493. Aspectul satirico–umoristic al poeziei lui Andrei Lupan  // Lit. şi arta. – 1982. – 11 mart. 
– P. 5. 

494. Carte întotdeauna deschisă  // Moldova. – 1982. - Nr. 11. - P. 23-25. 
495. Coborâtor în minele sufletului : [pref.]  // Leviţchi, V. Întârziere de o viaţă. – Ch., 1982. 

– P. 5-9. 
496. Contribuţii nuvelistice  // Nistru. – 1982. - Nr. 9. – P. 127-136. 
497. Cultul omeniei: [prez. a cărţii pentru copii Pasăre călătoare de Mihail Gh. Cibotaru]  // 

Învăţ. publ. – 1982. – 2 oct.  
498. Dreptul la nume  // Viaţa satului. – 1982. – 13 febr. 
499. Eseistica lui Ion Druţă  // Lit. şi arta. – 1982. – 7 ian. - P. 3. 
500. Iakub Kolas:  Mlaştina : [rec.]  // Lit. şi arta. – 1982. – 4 nov. – P. 5. 
501. Ieşirea din anonimat : [eseu despre activitatea de traducător a lui Igor Creţu]  // Lit. şi 

arta. – 1982. – 18 mart. – P. 5. 
502. Inerenţa dramaticului : [pref.]  // Rasputin, V. Bani pentru Maria. – Ch., 1982. – P. 3-7. 
503. Încercările estetice ale lui C. Stamati–Ciurea  // Lit. şi arta. – 1982. - 14 oct. – P. 5. 
504. Îndărătul măştilor Shakespeariene  // Lit. şi arta. – 1982. – 2 dec. – P. 6. 
505. K. Fedin despre căutarea individualităţii artistice  // Tinerimea Moldovei. – 1982. – 24 

febr. 
506. La masa frăţiei : [rec. la cartea cu acelaşi titlu]  // Moldova soc. – 1982. – 17 oct. 
507. Lecturi ademenitoare, plăcute  // Atlas comic. – Ch., 1982. – P. 5-8. 
508. Liviu Damian: Inima şi tunetul  // Nistru. – 1982. – Nr. 5. – P. 146-149. 
509. Mai multă responsabilitate…  // Învăţ. publ. – 1982. – 30 ian. 
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510. O ediţie bilingvă de cântece nemuritoare  // Moldova soc. – 1982. – 28 iul. 
511. Omul de artă şi poporul său  // Lit. şi arta. – 1982. – 1 apr. – P. 5. 
512. Pagini de satiră şi umor moldovenesc : [rec. la cartea Mere acre]  // Viaţa satului. – 

1982. – 11 nov. 
513. Permanenţa operei folclorice  // Învăţ. publ. – 1982. – 20 ian. 
514. Preludiu la un destin artistic: [rec. la romanul Zodia curcubeului de Mihai Prepeliţă]  // 

Tinerimea Moldovei. – 1982. – 10 ian. 
515. Realizări apreciabile şi datorii neachitate  // Moldova soc. – 1982. – 7 ian. 
516. Refuzul pastişei : [rec. la cartea lui Ion Hadârcă Baciul mieilor chirilici]  // Nistru. – 

1982. – Nr. 4. – P. 136-140. 
517. Semnificaţiile unui motiv poetic: [despre cartea lui P. Darie Cântece de iarnă]  // 

Moldova soc. – 1982. – 8 aug. 
518. Sublimitatea durerii eminesciene  // Lit. şi arta. – 1982. – 14 ian. – P. 5.  
519. Suflet din sufletul poporului : [despre G. Coşbuc]  // Moldova. – 1982. - Nr. 9. – P. 14. 
520. Un strigăt în apărarea omenescului : [postf.]  // Vasiliev, B. Nu trage în lebăda albă. – 

Ch., 1982. – P. 183-187. 
 

1983 
 

521. Adevărurile baronului Münchhausen : [prez. a cărţii Aventurile baronului Münchhausen 
de Rudolf Erich Raspe, trad. Tamara Verdeş]  // Scânteia leninistă. – 1983. – Nr. 8. – P. 
27. 

522. Argumentul de rigoare  // Lit. şi arta. – 1983. – 8 dec. – P. 5. 
523. Bogăţia psihologico–intelectuală a personajelor romanului Codrii de I. C. Ciobanu  // 

Pagini de critică literară. – Ch., 1983. – P. 98-119. 
524. Bucurie pentru ochi, bucurie pentru suflet : [prez. a cărţii Piatra fermecată, alcăt. de 

Constantin Dragomir]  // Scânteia leninistă. – 1983. - Nr. 7. – P. 26. 
525. Concepţia şi realizarea unui roman : [Tăceri răscolite de Ariadna Şalari ]  // Nistru. – 

1983. – Nr. 8. – P. 143-148. 
526. Condiţia publicisticului  // Nistru. – 1983. – Nr. 5. – P. 127-129. 
527. Conştiinţa afirmării : [creionări la portr. de creaţie al scriitorului Pavel Boţu]  // Viaţa 

satului. – 1983. – 14 iul. 
528. Continua căutare a individualităţii : [rec. la cartea lui V. Galaicu Şapte ani de acasă]  // 

Tinerimea Moldovei. – 1983. – 25 mart. 
529. Dimensiunile Patriei  // Învăţ. publ. – 1983. – 23 iul. 
530. Două romane şi o nuvelă ale Ariadnei Şalari  // Viaţa satului. – 1983. – 27 sept. 
531. G. Meniuc. Povestea vulpii : [prez. cărţii]  // Scânteia leninistă. – 1983. – Nr. 12. – P. 8. 
532. Gh. Blănaru. Casa de pe curcubeu : [rec.]  // Nistru. – 1983. – Nr. 10. – P. 159-160. 
533. Gheorghe Vodă: Bunicii mei : [prez. cărţii]  // Scânteia leninistă. – 1983. – Nr. 12. – P. 

6 ; Nistru. – 1983. – Nr. 10. – P. 152-158. 
534. Gorki, interpret al ficţiunii artistice  // Lit. şi arta. – 1983. – 31 mart. – P. 5. 
535. Iar crengile cântă întruna... : [prez. a cărţii pentru copii Pomul cu prieteni]  // Scânteia 

leninistă. – 1983. - Nr. 11. – P. 28. 
536. Ion Druţă. De la verde pân’ la verde  // Moldova. – 1983. – Nr. 8. – P. 14. 
537. Însemnări despre eseistica lui K. Paustovski  // Lit. şi arta. – 1983. – 12 mai. – P. 5. 
538. Kawabata Yasunari: descifrarea operei  // Tinerimea  Moldovei. – 1983. - 22 iul. 
539. Măsura adevărului: [studiu despre literatura pentru copii]  // Nistru. – 1983. - Nr. 3. – 

P. 135-147. 
540. Miraculoasele tărâmuri ale literaturii ruse  // Lit. şi arta. – 1983. – 20 oct. – P. 5.  
541. Nicolae Esinencu: [rec. la cartea lui N. Esinencu La furat bărbaţi, Ch., 1982]  // 

Moldova. – 1983. – Nr. 9. - P. 14. 
542. Noi în faţa noastră  // Viaţa satului. – 1983. – 8 dec. 
543. Nuvelistica Anei Lupan  // Nistru. – 1983. – Nr. 9. – P. 140-146. 
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544. Ochiul care vede : [rec. la cartea lui D. Matcovschi Focul din vatră]  // Lit. şi arta. – 
1983. – 21 iul. - P. 5. 

545. P. Cărare: Luminişuri  // Nistru. – 1983. – Nr. 10. – P. 158-159. 
546. Partea noastră de vină  // Viaţa satului. – 1983. – 13 aug. 
547. Poetul şi starea de conflict : [despre Arhip Cibotaru]  // Lit. şi arta. – 1983. – 17 febr. – 

P. 5. 
548. Prietenii noştri nedespărţiţi : [rec. la cartea lui S. Vangheli Guguţă şi prietenii săi]  // 

Scânteia leninistă. – 1983. – Nr. 10. – P. 27; Tânărul leninist. – 1987. – 18 dec. 
549. Propriu şi convingător : [despre scriitorul Andrei Lupan]  // Lit. şi arta. – 1983. – 20 ian. 

– P. 5. 
550. Proza Ariadnei Şalari : [pref.]  // Şalari A. Scrieri alese. În 2 vol.– Ch., 1983. – Vol. 1. – 

P. 5-14. 
551. Publicistica lui George Meniuc  // Nistru. – 1983. – Nr. 12. – P. 94-100. 
552. Publicistica scriitorului [P. Darienco]  // Viaţa satului. – 1983. - 16 apr. 
553. [Rec. la cartea lui N. Vieru Râul şi frunza]  // Moldova. – 1983. - Nr. 3. – P. 28-29. 
554. Reflecţii estetice în cronica lui Gr. Ureche  // Lit. şi arta. – 1983. – 26 mai. - P. 5. 
555. Rod al creaţiei şi dragostei : [pref.]  // Rolland, R. Viaţa lui Beethoven; Viaţa lui Tolstoi. 

– Ch., 1983. – P. 5-8. 
556. Tentaţia romanului : [rec. la romanul lui Nicolae Rusu Lia, Ch., 1983]  // Lit. şi arta. – 

1983. – 10 nov. – P. 5. 
557. Vigoarea rădăcinilor  // Lit. şi arta. – 1983. – 24 mart. – P. 5. 
558. Vitalitatea poeziei  // Viaţa satului. – 1983. – 20 dec. 
 

1984 
 

559. A. P. Cehov : [profil lit.]  // Calendar 1985. – Ch., 1984. 
560. Aleksandr Muranov: Ochii albaştri ai planetei : [rec.]  // Scânteia leninistă. – 1984. – 

Nr. 4. – P. 17. 
561. Ancorat în realităţile vremii  // Viaţa satului. – 1984. – 12 apr. 
562. Arcadie Suceveanu: A fugit melcul de–acasă: [prez. cărţii]  // Scânteia leninistă. – 

1984. – Nr. 12. – P. 26. 
563. Către ziua republicii: [publ. pe teme lit.]  // Viaţa satului. – 1984. – 17 apr. 
564. Complimente necesare: [rec. la cartea lui E. Tarlapan Complimente necesare, Ch., 

1983]  // Nistru. – 1984. – Nr. 1. – P. 159-160. 
565. Eficienţa instructiv–educativă a cuvântului publicistic  // Pedagogul sov. – 1984. – Nr. 9. 

– P. 10-23. 
566. Eminescu şi noi  // Scânteia leninistă. – 1984. – Nr. 3. – P. 28. 
567. I. C. Ciobanu: Podgorenii : [rec.]  // Moldova. – 1984. – Nr. 4. – P. 14. 
568. Idealul păcii în poezia sovietică de  azi  // Nistru. – 1984. – Nr. 6. – P. 115-123. 
569. Imants Ziedonis: Basme în culori : [prez. cărţii]  // Scânteia leninistă. – 1984. – Nr. 2. – 

P. 29. 
570. Ion Creangă sau întoarcerea la noi înşine  // Scânteia leninistă. – 1984. – Nr. 5. – P. 28-

29. 
571. Împărtăşirea din miracol  // Scânteia leninistă. – 1984. – Nr. 7. – P. 26. 
572. În compania lui Ştefăniţă: [prez. cărţii pentru copii Crai nou a Lidiei Codreanca]  // 

Scânteia leninistă. – 1984. – Nr. 9. - P. 25. 
573. L. Butnaru.  Sâmbătă spre duminică : [rec.]  // Nistru. – 1984. – Nr. 1. – P. 158-159. 
574. L. Sobietsky.  Paznic la comori : [rec.]  // Nistru. – 1984. – Nr. 1. – P. 157-158. 
575. Nicolae Corlăteanu : [profil lit.]  // Calendar 1985. - Ch., 1984. 
576. O poetă şi o răspântie : [rec. la cartea Lorei Rucan Inel de toamnă]  // Lit. şi arta. – 

1984. – 19 ian. – P. 5. 
577. Patria ta este Uniunea Sovietică : [rec. la cartea cu aceleaşi titlu a lui G. Kubliţki]  // 

Scânteia leninistă. – 1984. – Nr. 6. 
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578. Pe aripile fanteziei : [prez. succintă a romanului Călătoriile lui Guliver de Jonathan Swift 
în trad. de Nicolae Esinencu şi Iuliu Cârchelan]  // Scânteia leninistă. – 1984. – Nr. 1. - 
P. 10. 

579. Permanenţa problemelor etice: [prez. a cărţii pentru copii Avanpostul aşteptărilor de 
Alexandru Gromov]  // Scânteia leninistă. – 1984. – Nr. 11. – P. 27. 

580. Personajul în faţa propriei sale conştiinţe: [rec. la cartea lui N. Vieru Omul din oglindă]  
// Lit. şi arta. – 1984. – 25 oct. – P. 4-5. 

581. Precizările cuvenite  // Lit. şi arta. – 1984. – 9 mai. – P. 5. 
582. Prestigiul sensibilităţii artistice  // Lit. şi arta. – 1984. – 22 nov. – P. 5.  
583. Prezenţă artistică prestigioasă  // Viaţa satului. – 1984. – 7 aug. 
584. Prin gura de aur a cărţii… : [publicistică pe tema lit. mold. pentru copii]  // Scânteia 

leninistă. – 1984. – Nr. 10. – P. 28-29. 
585. Proza’83 : [despre romanul Îndrăzneala de M. Gh. Cibotaru]  // Lit. şi arta. – 1984. – 2 

febr. – P. 5. 
586. Publicistica lui Gh. Malarciuc  // Nistru. – 1984. – Nr. 2. – P. 119-125. 
587. Publicistica scriitoricească şi datoria criticii  // Lit. şi arta. – 1984. – 27 dec. – P. 5. 
588. [Rec. la cartea lui Ion Druţă: Daruri]  // Învăţ. publ. – 1984. - 29 dec. 
589. Serghei Esenin : [profil lit.]  // Calendar 1985. - Ch., 1984. 
590. Tematica socială şi rigorile artei : [despre cartea lui Gh. Vodă De dorul vieţii, de dragul 

pământului]  // Lit. şi arta. – 1984. – 26 apr. – P. 4. 
591. V. Romanciuc. Dacă ai un prieten: [prez. cărţii]  // Scânteia leninistă. – 1984. – Nr. 8. – 

P. 27. 
592. Valenţele cuvântului inspirat : [despre Em. Bucov]  // Nistru. – 1984. – Nr. 8. – P. 122-

135. 
593. Vigoare şi originalitate : [despre Bogdan Istru]  // Nistru. – 1984. – Nr. 2. – P. 112-119. 
 

1985 
 
 

594. A. Tvardovski. Vasili Tiorkin : [prez. cărţii]  // Scânteia leninistă. – 1985. – Nr. 5. – P. 
28. 

595. Adâncă înţelepciune  // Scânteia leninistă. – 1985. – Nr. 12. – P. 19.  
596. [Arcadie Suceveanu]  // Tânărul leninist. – 1985. – 11 iun.  
597. Alături de făuritorii belşugului  // Nistru. – 1985. – Nr. 8. – P. 134-140. 
598. Angajat în frământul vieţii  // Moldova soc. – 1985. – 27 sept. 
599. Cartea e o întrebare  // Scânteia leninistă. – 1985. – Nr. 2. – P. 28. 
600. Cântec despre oastea lui Igor [în trad. de G. Meniuc]  // Scânteia leninistă. – 1985. – 

Nr. 9. – P. 16-17. 
601. Cât mai posibil sus…: [meditaţii despre unele traduceri proaste]  // Lit. şi arta. – 1985. 

– 11 apr. – P. 5. 
602. Câteva particularităţi ale prozei lui Cehov  // Nistru. – 1985. - Nr. 4. – P. 140-146. 
603. Clape : [rec. la cartea cu acelaşi titlu a lui Efim Tarlapan]  // Scânteia leninistă. – 1985. 

– Nr. 6. – P. 21. 
604. Cu faţa spre soarele cărţii  // Lit. şi arta. – 1985. – 10 oct. – P. 3. 
605. De la cântecul de leagăn…  // Tânărul leninist. - 1985. – 28 iun.   
606. Dimensiunile talentului: [despre Gr. Vieru]  // Moldova soc. – 1985. – 24 nov. 
607. Eseistica lui Vitalie Tulnic  // Lit. şi arta. – 1985. – 28 febr. – P. 4-5. 
608. Factorul decisiv  // Lit. şi arta. – 1985. – 1 aug. 
609. Gh. Vodă. Bunicii mei: [prez. cărţii]  // Tânărul leninist. – 1985. – 6 aug. 
610. Grigore Vieru, strigăt şoptit : [din creaţia poetului]  // Cartea poeziei-85. – Ch., 1985. – 

P. 114-117; Scânteia leninistă. – 1985. – Nr. 3. – P. 27. 
611. Invitaţie în ţara legendelor  // Scânteia leninistă. – 1985. – Nr. 2. – P. 28. 
612. Însemnări despre poezia lui P. Cărare  // Învăţ. publ. – 1985. – 6 febr. 
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613. Întru relevarea omenescului: [creionări la portr. de creaţie al scriitorului I. Gaisaniuc]  // 
Moldova soc. – 1985. – 28  mart. 

614. Lecţii de umanitate: [despre Liviu Damian la 50 de ani]  // Tinerimea Moldovei. – 1985. 
– 17 mart. 

615. Lenin cel viu: [adnotare la cartea Ziua lui Ilici, alcăt. de Gheorghe Vodă]  // Scânteia 
leninistă. – 1985. – Nr. 4. – P. 20. 

616. Literatura moldovenească pe meridianele lumii  // Moldova soc. – 1985. – 18 aug. 
617. Liviu Damian la 50 de ani  // Scânteia leninistă. – 1985. – Nr. 3. – P. 4. 
618. Mihail Gh. Cibotaru. Sârjoaca : [rec.]  // Viaţa satului. – 1985. – 23 nov. 
619. N. Dobroliubov: [schiţă de portr.]  // Calendar 1986. – Ch., 1985. – P. 20. 
620. Nemoartea unei păpuşi de lemn  // Scânteia leninistă. – 1985. – Nr. 1. – P. 26. 
621. Nesfârşitul poem al vieţii  // Lit. şi arta. – 1985. – 19 sept. – P. 6. 
622. Nicolas Boileau: [schiţă de portr.]  // Calendar 1986. – Ch., 1985. – P. 168. 
623. Nuvela moldovenească în limba bulgară  // Lit. şi arta. – 1985. – 4 iul. 
624. O carte despre pionieri eroi  // Scânteia leninistă. – 1985. – Nr. 11. - P. 26. 
625. Poetul: [Gr. Vieru la 50 de ani]  // Tânărul leninist. – 1985. – 15 febr. 
626. Probleme ale vieţii rurale în romanul din ultimii ani  // Nistru. – 1985. – Nr. 2. – P. 118-

122. 
627. Pururi legat de ţărâna de-acasă: [Arhip Cibotaru la 50 de ani]  // Viaţa satului. – 1985. 

– 19 febr. 
628. Recunoştinţa generaţiilor nu seacă  // Lit. şi arta. – 1985. – 20 iun. 
629. Scriitorii-publicişti despre V. I. Lenin  // Viaţa satului. – 1985. – 20 apr. 
630. Scrisori din casa părintească de Gheorghe Malarciuc  // Tînărul leninist. – 1985. – 15 

oct.  
631. Simbioză a realului şi fantasticului : [pref.]  // Drozd, V. Mărgăritare fermecate. – Ch., 

1985. – P. 3-4. 
632. Sinceritate: [despre Victor Prohin]  // Lit. şi arta. – 1985. – 21 febr. – P. 2. 
633. Soldatul vârstă n-are: [rec.]  // Scânteia leninistă. – 1985. – Nr. 8. – P. 29. 
634. Spiridon Vangheli. Steaua lui Ciuboţel  // Tânărul leninist. - 1985. – 6 aug. 
635. Teritoriul - parte integrantă a Globului : [rec. la cartea lui O. Kuvaev Teritoriul]  // Lit. şi 

arta. – 1985. – 30 mai. – P. 4. 
636. V. G. Belinski: [schiţă de portr.]  // Calendar 1986. – Ch., 1985. – P. 88. 
637. Vârsta nemuririi  // Tinerimea Moldovei. – 1985. – 10 apr. 
638. Vigoarea cuvântului publicistic : [rec. la cartea lui I. Vatamanu A vedea cu inima]  // 

Moldova soc. – 1985. – 18 iun. 
639. Virtuţile nuvelei : [rec. la cartea lui N. Esinencu Roman de dragoste : povestiri, Ch., 

1984]  // Lit. şi arta. – 1985. – 19 dec. – P. 5. 
640. Vladimir Curbet. Tot cu cântul mă mângâi: [rec.]  // Tinerimea Moldovei. – 1985. – 3 

febr. 
 

1986 
 

641. Alte răvaşe din zbucium : [însemnări despre publicistica lui Petru Dudnic]  // Moldova 
soc. – 1986. - 15 mart. 

642. Angajarea publicistului : [S. Saka]  // Tinerimea Moldovei. – 1986. – 7 febr. 
643. Băiatul trezit de privighetori  // Orizontul. – 1986. – Nr. 11. 
644. Cărţile anului 1986  // Scânteia leninistă. – 1986. – Nr. 1. – P. 26. 
645. Cărţile lui Gheorghe Dimitriu  // Scânteia leninistă. – 1986. – Nr. 10. - P. 16-17. 
646. Citind poeziile lui Puşkin…  // Calendar 1987. - Ch., 1986. – P. 23. 
647. Comoara fiecăruia  // Scânteia leninistă. – 1986. – Nr. 11. – P. 29. 
648. De la publicistică la … artă : [însemnări despre creaţia Verei Malev]  // Lit. şi arta. – 

1986. – 2 oct. – P. 4. 
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649. Din bucuriile şi durerile săteanului… : [cu referinţe la I. Vatamanu]  // Viaţa satului. – 
1986. – 28 iun. 

650. Două întâlniri cu Alexandru Robot  // Ctitori de lumină. – Ch., 1986. – P. 242-254. 
651. Faţă-n faţă cu creaţia populară orală : [rec. la vol. Căutătorii de perle folclorice]  // 

Viaţa satului. – 1986. – 13 mai. 
652. Faţă-n faţă cu problemele zilei: valoarea civică a creaţiei prozatorilor tineri  // Tinerimea 

Moldovei. – 1986. – 28, 30 nov. 
653. Grigore Vieru – poetul care este  // Lit. şi arta. – 1986. – 14 mai. – P. 6. 
654. Herzen  // Calendar 1987. - Ch., 1986. – P. 55. 
655. Imn Copilului şi Copilăriei : [prez. a cărţii Pepi Cioraplung de Astrid Lindgren în trad. lui 

Spiridon Vangheli]  // Scânteia leninistă. – 1986. – Nr. 7.  
656. Individualitate artistică proeminentă : creionări la portr. de creaţie al lui Vasile Vasilache  

// Tinerimea Moldovei. – 1986. – 9 iul. 
657. Ion C. Ciobanu  // Calendar 1987. - Ch., 1986. – P. 152. 
658. Ion Creangă  // Calendar 1987. - Ch., 1986. – P. 38. 
659. În aşteptarea evoluţiei : [proza tânără mold. între congresele VI şi VII ale scriitorilor din 

republică]  // Lit. şi arta. – 1986. – 27 mart. – P. 4.  
660. În intinimitate cu Alexandru Lipcan  // Ctitori de lumină. – Ch., 1986. – P. 190-200. 
661. Însemnele autenticităţii : [despre Nicolae Esinencu]  // Nistru. – 1986. – Nr. 9. – P. 

136-143. 
662. Lectură utilă şi plăcută  // Scânteia leninistă. – 1986. – Nr. 4. 
663. O nouă întâlnire cu Păsărel : [rec. la cartea lui N. Dabija Alte poveşti de când Păsărel 

era mic]  // Scânteia leninistă. – 1986. – Nr. 3. – P. 25. 
664. O parodie asupra vieţii : [prez. cărţii Tartarin din Tarascon de A. Daudet în trad. lui 

Vasile şi Victor Vasilache]  // Scânteia leninistă. – 1986. – Nr. 9. – P. 25. 
665. O permanenţă în viaţa noastră culturală : [despre A. S. Puşkin în Basarabia]  // Moldova 

soc. – 1986. – 6 iun. 
666. Pe aripile visului [Lidiei Hlib]  // Scânteia leninistă. – 1986. – Nr. 6. – P. 27. 
667. Permanenţa publicistului : [rec. la cartea lui Dudnic P. Planeta frăţiei, Ch., 1985]  // 

Tinerimea Moldovei. – 1986. – 22 iun. 
668. Petru Zadnipru : [schiţă de portr.]  // Calendar 1987. - Ch., 1986. – P. 64.  
669. Pledoarie pentru un abonament : [despre Ion Druţă]  // Lit. şi arta. – 1986. – 5 iun. – P. 

1. 
670. Poezia şi dramele vieţii: [despre romanul lui D. Matcovschi Toamna porumbeilor albi, 

Ch., 1986]  // Nistru. – 1986. – Nr. 3. – P. 124-133. 
671. Postfaţă necesară  // Tinerimea Moldovei. – 1986. – 13 aug. 
672.  [Rec. la cartea lui I. C. Ciobanu Modelări artistice. – Ch., 1986]  // Moldova soc. – 

1986. – 9 sept.  
673. [Rec. la cartea lui V. Babanschi Sarcofagul lui Tutanhamon : parodii, Ch., 1986 ]  // 

Moldova soc. – 1986. – 24 dec. 
674. Reîntâlnire cu poeta [Leonida Lari]  // Moldova soc. – 1986. – 5 sept. 
675. Şi versuri, şi cântece, şi desene… : [prez. cărţii Alt pământ pe lume nu-i de C. 

Dragomir]  // Tânărul leninist. – 1986. – 8 aug.  
676. Şi-n publicistică poet [Gr. Vieru]  // Lit. şi arta. – 1986. – 14 mai. – P. 6. 
677. Vladimir Beşleagă. Sânge pe zăpadă  // Moldova soc. – 1986. – 11 mai. 
678. Zilele dintre sărbători : [despre activitatea Nadejdei Barbos în domeniul popularizării 

cărţii naţionale]  // Lit. şi arta. – 1986. – 13 febr. 
 

1987 
 

679. Acuta necesitate a unui film: [rec. la filmul Luceafărul de E. Loteanu]  // Moldova soc. – 
1987. – 24 ian. 

680. Alexandru Lipcan: [profil lit.]  // Calendar 1988. – Ch., 1987. – P. 133. 



 83

681. Aureliu Busuioc: [profil lit.]  // Calendar 1988. - Ch., 1987. – P. 151. 
682. Bogdan Istru : [portr. lit.]  // Creaţia scriitorilor moldoveni în şcoală : Em. Bucov, P. 

Darienco, B. Istru, P. Boţu. – Ch., 1987. – P. 198-296. 
683. Captivant şi înţelept  // Scânteia leninistă. – 1987. – Nr. 12. – P. 12. 
684. Cine-i mai isteţ?: [rec. la cartea lui Vitalie Filip Cine-i mai isteţ ?: ghicitori, jocuri]  // Lit. 

şi arta. – 1987. – 28 mai. – P. 5. 
685. Comoara noastră comună  // Scânteia leninistă. – 1987. – Nr. 7. – P. 12. 
686. Contribuţia publicistică a poetului : [pref.]  // Balţan, I. Suprema dragoste : Eseuri. 

Publicistică. Note de drum – Ch., 1987. – P. 3-12. 
687. Cuvântare la Plenara Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova  // Lit. 

şi arta. – 1987. – 12 nov. – P. 6. 
688. David Vetrov: [profil lit.]  // Calendar 1988. – Ch., 1987. – P. 86. 
689. Despre folosul reeditărilor sau înapoi la artă: [rec. la cărţile: Local – ploi de scurtă 

durată de A. Busuioc; Steaua de veghe de N. Vieru; Scrieri alese de V. Vasilache; Scrieri 
de I. Druţă etc.]  // Nistru. – 1987. – Nr. 8. – P. 129-131. 

690. Gânduri despre cartea tradusă  // Moldova soc. – 1987. – 30 aug. 
691. Grigore Vieru : [schiţă de portr.]  // Viaţa nouă (Briceni). – 1987. – 19 nov. – P. 4. 
692. Har autentic, original  // Scânteia leninistă. – 1987. – Nr. 10. – P. 7. 
693. Imperativul criteriilor şi principiilor sigure  // Nistru. – 1987. – Nr. 10. – P. 120-131. 
694. Ion Bolduma: [schiţă de portr.]  // Viaţa nouă (Briceni). – 1987. – 19 dec. – P. 4. 
695. Ion C. Ciobanu despre cărţi şi scriitori  // Patrimoniu: Almanahul bibliofililor din Moldova. 

– Ch., 1987. – P. 262-267. 
696. Ion Creangă sau întoarcerea la noi înşine  // Creangă – veşnic verde. - Ch., 1987. – P. 

299-303. 
697. Ion Gheorghiţă : [schiţă de portr.]  // Viaţa nouă (Briceni). – 1987. – 10 dec. – P. 4. 
698. În împărăţia unei duble poezii : [pref.]  // Prişvin, M. Lunca de aur. - Ch., 1987. – P. 5-

10. 
699. Încercările estetice ale scriitorului Constantin Stamati-Ciurea  // Calendar 1988. – Ch., 

1987. – P. 72. 
700. Închinare pâinii şi plugarului : [rec. la cartea Ninei şi a lui Grigore Grigorescu Închinare 

pâinii]  // Viaţa satului. – 1987. – 16 apr. 
701. Închipuirile şi faptele unui viitor marinar: [adnotare la cartea lui Boris Covaci Şi porni pe 

val corăbioara…]  // Scânteia leninistă. – 1987. – Nr. 1. – P. 17. 
702. Lumina adevărului : [pref.]  // Cibotaru, M. G. Semănătorii. – Ch., 1987. – P. 3-4. 
703. Nepotolita şi sfânta sete  // Moldova soc. – 1987. – 12 dec. 
704. Nicolae Băieşu: [schiţă de portr.]  // Viaţa nouă (Briceni). – 1987. – 26 dec. – P. 4. 
705. O conştiinţă: [Andrei Lupan la 75 de ani]  // Lit. şi arta. – 1987. – 12 febr. – P. 4. 
706. O ipostază a scriitorului: cititorul: [I. C. Ciobanu la 60 de ani]  // Orizontul. – 1987. – 

Nr. 10. – P. 14-18.  
707. Paul Mihnea: [schiţă de portr.]  // Viaţa nouă (Briceni). – 1987. – 28 nov. – P. 4. 
708. Permanenţa clasicului nostru : [Ion Creangă]  // Orizontul. – 1987. – Nr. 3. – P. 14-23. 
709. Petrea Darienco: [portr. lit.]  // Creaţia scriitorilor moldoveni în şcoală : Em. Bucov, P. 

Darienco, B. Istru, P. Boţu. – Ch., 1987. – P. 143-197. 
710. Poetul – frate al celui ce suferă : [rec. la cartea poetului cubanez N. Guillen Poezii, Ch., 

1986]  // Lit. şi arta. – 1987. – 22 oct. – P. 4. 
711. Publicistica scriitoricească  // Moldova soc. – 1987. – 17 nov. 
712. Publicistica scriitorului  // Lit. şi arta. – 1987. – 25 iun. 
713. Raisa Lungu–Ploaie: [profil lit.]  // Calendar 1988. – Ch., 1987. – P. 117. 
714. Râsul şi plânsul nostru al tuturora: [rec. la cartea Pară mălăiaţă, Ch., 1983]  // Lit. şi 

arta. – 1987. – 17 sept. – P. 6. 
715. [Rec. la cartea lui Efim Tarlapan Zâmbete cu supliment]  // Moldova soc. – 1987. – 24 

oct. 
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716. [Rec. la cartea lui Liviu Damian Poezii şi poeme, Ch., 1986]  // Moldova soc. – 1987. – 
15 iul. 

717. Reconstituirea unui destin artistic : [rec. la cartea Verei Malev Recviem pentru Maria]  // 
Nistru. – 1987. – Nr. 2. – P. 133-140. 

718. Semnele autodepăşirii : [rec. la cartea lui S. Belicov Ev]  // Viaţa satului. – 1987. – 26 
dec. 

719. Sursă de inspiraţie – valorile etice ale satului: [creionări la portr. de creaţie al 
scriitorului Andrei Lupan]  // Viaţa satului. – 1987. – 14  febr.  

720. Tribut idilismului : [despre Gh. Gheorghiu]  // Lit. şi arta. – 1987. – 18 iun. – P. 4. 
721. Un poet autentic : [Ion Creangă]  // Nistru. – 1987. – Nr. 3. – P. 120-128. 
722. Un strigăt de durere : [rec. la nuvela Doc de N. Esinencu]  // Învăţ. publ. – 1987. – 9 

dec.  
723. Vladimir Drozd. Mărgăritare fermecate  // Scânteia leninistă. – 1987. – Nr. 3. – P. 18-

19. 
 

1988 
 

724. A. S. Puşkin  // Calendar 1989. - Ch., 1988. – P. 83. 
725. Acum şi întotdeauna: Ziua comemorării lui Eminescu  // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 

12 iun. 
726. Adevăruri mari şi sfinte: [rec. la cartea de versuri Mama, graiul]  // Moldova soc. – 

1988. – 24 apr. 
727. Aureliu Busuioc  // Calendar 1989. - Ch., 1988. – P. 151. 
728. Cavaler al adevărului întreg : [N. Costenco]  // Lit. şi arta. – 1988. – 22 dec. – P. 4. 
729. Cărţile  // Femeia Moldovei. – 1988. – Nr. 3. – P. 20-21. 
730. Câteva precizări la un articol despre Vera Malev  // Lit. şi arta. – 1988. – 15 sept. – P. 

5. 
731. Constelaţia lirei: [rec. la cartea cu acelaşi titlu editată la Bucureşti]  // Femeia Moldovei. 

– 1988. – Nr. 5. – P. 18-19. 
732. Cuvânt despre Ion Druţă  // Lit. şi arta. – 1988. – 24 nov. – P. 6. 
733. De pe plai moldovenesc : [ecouri basarabene în creaţia lui Maksim Gorki]  // Tânărul 

leninist. – 1988. – 29 mart. 
734. …Din ţăranii plaiului moldav : [rec. la cartea lui I. Bolduma De vorbă cu inima, Ch., 

1987]  // Viaţa satului. – 1988. – 13 febr. 
735. Emilian Bucov  // Calendar 1989. - Ch., 1988. – P. 115. 
736. Enciclopedia şi enciclopediştii: [rec. la encicl. Literatura şi arta Moldovei]  // Moldova 

soc. – 1988. – 3 febr. 
737. Harul autenticităţii  // Femeia Moldovei. – 1988. – Nr. 9. – P. 10. 
738. Ion Gheorghiţă: De cu zori până la iarnă  // Scânteia leninistă. – 1988. – Nr. 7. – P. 12. 
739. În faţa revelaţiei: [prozatoarea Raisa Lungu-Ploaie la 60 de ani]  // Moldova soc. – 

1988. – 14 aug. 
740. La izvoarele culturii şi învăţământului: 200 de ani a lui Gh. Asachi  // Pedagogul sov. – 

1988. – Nr. 3. – P. 24-26. 
741. M. Lermontov  // Calendar 1989. - Ch., 1988. – P. 150. 
742. Mihai Cimpoi: [schiţă de portr.]  // Viaţa nouă (Briceni). – 1988. – 23 ian. – P. 4. 
743. Orizonturile publicisticii scriitoriceşti  // Nistru. – 1988. – Nr. 3. – P. 130-143. 
744. Până la farmecul jinduit…  // Scânteia leninistă. – 1989. – Nr. 3. – P. 24. 
745. Permanenţa şi eficienţa actului critic  // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 8 ian. 
746. Petrea Cruceniuc – memorialist  // Viaţa satului. – 1988. – 16 apr. 
747. Poetul care este: [despre Gr. Vieru]  // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 2 mart. 
748. Preţuitor al frumuseţii artistice  // Cântăreţul limbii noastre: omagiu lui A. Mateevici. - 

Ch., 1988. – P. 94-98. 
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749. Problemele zilelor noastre în proza scriitorilor tineri   // Nistru. – 1988. – Nr. 1. – P. 
129-143. 

750. Spunerea adevărului necesar: [pref.]  // Saka, S. Pentru tine bat…. – Ch., 1988. – P. 3-
6. 

751. Teoretician al artei de tip nou : 120 de ani de la naşterea lui M. Gorki  // Moldova soc. – 
1988. – 27 mart. 

752. Totul e Patrie…: [despre D. Matcovschi]  // Viaţa satului. – 1988. – 7 iun. 
753. Un copil şi–o poezie…: [eseu despre Dima Prisăcaru, de 3 anişori, fiu al profesoarei 

Maria Prisăcaru din Cimişlia, care ştia o sumedenie de poezii pe de rost şi le declama cu 
multă inspiraţie]  // Femeia Moldovei. – 1988. – Nr. 4. – P. 9. 

754. Un suflet generos : [pref. ]  // Tulnic, V. Versuri. Eseuri. – Ch., 1988. – P. 3-6. 
755. Valenţele publicisticii militante: [despre publicistul şi scriitorul S. Saka]  // Viaţa satului. 

– 1988. - 15 sept. 
756. Valeriu Senic: [schiţă de portr.]  // Viaţa nouă (Briceni). – 1988. – 9 ian. – P. 4. 
757. Vasili Şukşin  // Calendar 1989. - Ch., 1988. – P. 99. 
 

1989  
 

758. Andrei Platonov în moldoveneşte  // Lit. şi arta. – 1989. – 7 sept. 
759. Autorul Bisericii albe în viziunea unui cercetător de la Freiburg  // Druţiana. – Ch., 1990. 

– P. 180-183. 
760. Creşti un pom, aduci o carte şi rămâi cu neamul tău…  : [D. Matcovschi la 50 ani]  // Lit. 

şi arta. – 1989. – 19 oct. – P. 5.  
761. Cuvânt de îmbărbătare : Ion Gheorghiţă la 50 de ani  // Lit. şi arta. – 1989. – 30 mart. 

– P. 5. 
762. Dincolo de pragul publicistic: Anul lit. 1988  // Lit. şi arta. – 1989. – 16 febr. – P. 4. 
763. Druţiana-88 : [informare a publicului cititor despre lucrul editurii la culeg. colectivă cu 

acelaşi titlu]  // Lit. şi arta. – 1989. – 10 aug. 
764. Eminesciana editorială  // Lit. şi arta. – 1989. – 28 sept. 
765. Fidel chemării artei: B. Istru  // Viaţa satului. – 1989. – 13 apr. 
766. Gr. Vieru – poetul, omul, cetăţeanul  // Chişinău. Gaz. de seară. – 1989. – 24 mart. 
767. Harul autenticităţii: [despre Ion Druţă]  // Druţiana. – Ch., 1989. – P. 51-56. 
768. Iniţiere în creaţia lui Constantin Stere  // Pedagogul sov. – 1989. – Nr. 9. – P. 22-26. 
769. Ion Druţă în viziunea unui cercetător de la Freiburg  // Nistru. – 1989. – Nr. 5. – P. 145-

147. 
770. În miezul parabolei : [rec. la cartea lui I. Vatamanu Dialoguri banale sau vesel şi trist 

despre oameni : poeme, Ch., 1989]  // Moldova soc. – 1989. – 16 sept. 
771. Librara  // Lit. şi arta. – 1989. – 21 sept. 
772. Literatura şi critica în oglinzi paralele : [de la şedinţa în deplasare a Consiliului pentru 

lit. mold. de pe lângă Uniunea Scriitorilor din URSS, participă : M. Cimpoi, Ion Ciocanu ş. 
a.]  // Lit. şi arta. – 1989. – 4 mai. – P. 4. 

773. Matenadaran: [din istoria scrisului şi a cărţii armene]  // Lit. şi arta. – 1989. – 26 ian.  
774. Mihai Eminescu : [profil lit.]  // Calendar 90. – Ch., 1989. 
775. Necorupt şi incoruptibil : [despre scriitorul, cand. în deputaţi, Ion Hadârcă]  // Lit. şi 

arta. – 1989. – 16 mart. – P. 1-2. 
776. Nemarginile geniului : 139 de ani de la naşterea lui M. Eminescu  // Moldova soc. – 

1989. – 15 ian. - P.3. 
777. Omniprezenţa geniului [M. Eminescu]  // Moldova soc. – 1989. – 19 dec. 
778. Samson Şleahu : [profil lit.]  // Calendar 90. – Ch., 1989. 
779. Săgeţi de Petru Cărare  // Lit. şi arta. – 1989. – 31 aug. 
780. Scriitorul de mijloc : [meditaţii pe teme lit.]  // Lit. şi arta. – 1989. – 2 nov. 
781. Soarele şi amara lumină a lui… : D. Matcovschi la 50 de ani  // Lit. şi arta. – 1989. – 19 

oct. – P. 5. 
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782. Sondor al psihologiei copilului : [rec. la cartea lui N. Esinencu Doc]  // Viaţa satului. – 
1989. – 19 dec. 

783. Tatarbunar: [poem lirico-epic de B. Istru]  // Pedagogul sov. – 1989. – Nr. 2. – P. 46-
48. 

784. Vasile Coroban : [profil lit.]  // Calendar 90. – Ch., 1989. 
 

1990 
 

785. A graiului miere şi fiere…: [rec. la cartea Dulce grai…: maxime despre limbă]  // Viaţa 
satului. – 1990. – 24 oct. – P. 5. 

786. Anul Eminescu nu se încheie  // Tânărul leninist –1990. – 12 ian. - P.8. 
787. Autentic şi imprevizibil : [despre creaţia lui N. Esinencu]  // Glasul. – 1990. – 26 iul. – 

P. 6. 
788. Autor şi operă  // Moldova suverană. – 1990. – 7 aug. 
789. Carte a nemuririi noastre: [pref.]  // Creangă, Ion. Amintiri din copilărie. – Ch., 1990. – 

P. 5-10. 
790. Cartea Renatei Verejanu : [răspuns la scrisoarea Mariei Erhan, pedagog, cu privire la 

reeditarea cărţii Ofranda omeniei]  // Lit. şi arta. – 1990. – 3 mai. – P. 4. 
791. Cărţile anului 1990  // Viaţa satului. – 1990. – 10 ian. – P.4. 
792. Ce vor scriitorii ?  // Lit. şi arta. – 1990. – 11 ian. 
793. Cetăţean al ţării poeziei: [pref.]  // Costenco, N. Euritmii. – Ch., 1990. – P. 3-6. 
794. Cronicarul nostru numărul unu  // Tânărul leninist. – 1990. – 29 iun. 
795. Cu dragoste şi pătrundere în adânc : [rec. la cartea Druţiana, Ch., 1990]  // Lit. şi arta. 

– 1990. – 11 oct. – P. 5. 
796. Cuvânt despre Vasile Vasilache: [pref.]  // Vasilache, V. Elegie pentru Ana–Maria. – Ch., 

1990. - P. 5-10. 
797. Cuvinte despre Varlaam  // Tânărul leninist. – 1990. – 6 apr. 
798. Fenomenul Ion Creangă  // Nistru. – 1990. – Nr. 3. – P. 162-169. 
799. Folclorul şi noi  // Lit. şi arta. – 1990. – 23 aug. 
800. Gheorghe Dimitriu: [profil lit.]  // Calendar 91. – Ch., 1990. 
801. Gheorghe Vasile Madan – succesor al lui Ion Creangă  // Pedagogul sov. – 1990. – Nr. 

1. – P. 42-46. 
802. Hyperion şi anul literar ‘91  // Vocea poporului. – 1990. – 3 iul. – P. 8. ; Ibidem în lb. 

ru. 
803. În absenţa discernământului critic : [rec. la cartea Istoria literaturii moldoveneşti. Vol. 

3, Partea I, Ch., 1989]  // Basarabia. – 1990. – Nr. 9. – P. 162-170. 
804. Literatura fantastică  // Lit. şi arta. – 1990. – 5 iul. 
805. Odă limbii materne : [rec. la cartea Comoara, Ch., 1989]  // Moldova suverană. – 1990. 

– 12 sept. 
806. Omniprezenţa geniului [M. Eminescu]  // Nistru. – 1990. – Nr. 5. - P. 149-155. 
807. Operele poetice ale lui Dosoftei  // Pedagogul sov. – 1990. – Nr. 7. – P. 20-23. 
808. Ostatec al chemării sale : [pref.]  // Damian, L. Sunt verb. – Ch., 1990. – P. 5-10. 
809. Pentru un Mateevici integral  // Lit. şi arta. – 1990. – 28 iun. – P. 5. 
810. Poet în toate şi întotdeauna : [Nicolae Esinencu la 50 de ani]  // Moldova. – 1990. – Nr. 

9. – P. 16-17. 
811. Poezia Veronicăi Micle  // Nistru. – 1990. – Nr. 6. – P. 152-156. 
812. Promotor al valorilor perene : [rec. la cartea lui Arcadie Suceveanu În cămaşă de 

cireaşă]  // Moldova soc. – 1990. – 15 mai. 
813. Scriitor naţional şi popular : centenar V. Alecsandri  // Moldova suverană. – 1990. – 10 

aug. 
814. Temeiul cărţilor bune : Anul lit. 1999  // Moldova soc. – 1990. – 15 febr. 
815. Tezaurul nepreţuit : [rec. la cartea Povară sau tezaur sfânt?]  // Viaţa satului. – 1990. – 

11 iul. 
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816. Vasile Vasilache : [profil lit.]  // Calendar 91. – Ch., 1990. 
817. Vitalie Tulnic : [profil lit.]  // Calendar 91. – Ch., 1990. 
818. Vladimir Beşleagă : [profil lit.]  // Calendar 91. – Ch., 1990. 
 

1991 
 

819. Charles Baudelaire citindu-ne pe noi  // Lit. şi arta. – 1991. – 12 dec. 
820. Cuvântul care nu se trece: [rec. la cartea alcătuită de N. Roibu Focul din verb]  // Făclia. 

– 1991. – 7 iun. 
821. Dar nu numai…: Ion Vieru la 50 de ani  // Moldova suverană. – 1991. – 7 dec. 
822. Despre dragoste - fără fariseism: [rec. la cartea Abia plecaseşi… de Tudor Arghezi]  // 

Lit. şi arta. – 1991. – 14 nov. – P. 5. 
823. Francesco Petrarca, Laurita de Noves şi noi  // Glasul. – 1991. – 3 oct. 
824. Îl citim pe Eminescu?  // Viaţa satului. – 1991. – 3 apr. 
825. În căutarea numitorului comun  // Limba Română. – 1991. – Nr. 1. – P. 47-54. 
826. Îngenunchere în faţa lui Eros  // Lit. şi arta. – 1992. – 16 apr. 
827. La ora bilanţurilor sau Mihail Garaz în gâlceavă cu lupul cel blând  // Moldova suverană. 

– 1991. – 28 oct. 
828. Laudă firescului : [despre Petru Zadnipru]  // Moldova suverană. – 1991. – 12 sept. 
829. Lumină salvatoare: [rec. la cartea lui M. Eminescu. Publicistica: Referiri istorice şi 

istoriografice]  // Făclia. – 1991. – 4 ian. - P. 10. 
830. Nemarginile geniului : [eseu despre M. Eminescu]  // Patrimoniu-3. – Ch., 1991. – P. 

148-152. 
831. Nestinsa tinereţe a unei idile vechi: [rec. la cartea lui Longos Daphnis şi Cloe]  // Glasul 

naţiunii. – 1991. - 4 dec. – P. 4. 
832. Netăgăduita sensibilitate: 50 de ani de la naşterea lui Petru Dudnic  // Moldova 

suverană. – 1991. – 11 iun. 
833. Noi vrem Coşbuc!  // Moldova suverană. – 1991. – 5 oct. 
834. O bibliotecă de literatură de sertar: N. Esinencu  // Lit. şi arta. – 1991. – 21 mart. – P. 

5; Esinencu, N. Gaura: [pref.]. – Ch., 1991. – P. 3-6. 
835. O inimă ce râde şi plânge în cuvinte: V. Romanciuc  // Lit. şi arta. – 1991. – 28 febr. – 

P. 5. 
836. Poetul [Bogdan Istru] jinduind cea pasăre albastră…  // Moldova suverană. – 1991. - 10 

aug. – P. 4. 
837. Poetul jinduind cea pasăre albastră…: [pref. ]  // Istru, B. Pasărea albastră. – Ch., 1991. 

– P. 3-8. 
838. Poetul între imne şi blesteme: [rec. la cartea de versuri a lui D. Matcovschi Imne şi 

blesteme]  // Lit. şi arta. – 1991. – 26 dec. – P. 5. 
839. Poezia lui Vladimir Cavarnali [poet basarabean]  // Limba Română. – 1991. – Nr. 2. – P. 

106-109. 
840. Povară sau tezaur sfânt?: [prez. cărţii colective cu acelaşi titlu]  // Limba Română. – 

1991. – Nr. 1. – P. 55. 
841. Redescoperirea lui Alexei Marinat  // Lit. şi arta. – 1991. – 28 nov. - P. 4. 
842. Ronsard: Îndrăgostitul perpetuu: [prez. a cărţii Cântec de inimă îndrăgostită de P. 

Ronsard]  // Glasul naţiunii. – 1991. – 10 oct. – P. 8. 
843. Salahor şi maestru: [eseu despre activitatea de traducător a lui Igor Creţu]  // Moldova 

suverană. – 1992. – 7 apr. 
844. Semnele şi caratele talentului  // Moldova suverană. – 1991. – 25 iul.  
845. Toate culorile vieţii: [V. Vasilache la 65 de ani]  // Moldova suverană. – 1991. – 4 iul.  
846. Tudor Vianu şi arta sa : [pref.]  // Vianu, Tudor. Arta prozatorilor români. – Ch., 1991. – 

P. 5-15. 
847. Un studiu riguros şi captivant: [prez. a cărţii Romanul vieţii lui Bogdan Petriceicu 

Hasdeu de Ion Oprişan]  // Făclia. – 1991. – 17 mai. – P. 12. 



 88

848. Vasile Alecsandri, steaua noastră dintâi  // Viaţa satului. – 1991. – 11 apr. 
 

1992 
 

849. Ce a făcut Ion Druţă pentru Moldova ?  // Moldova suverană. – 1992. – 19 dec. 
850. Cu faţa spre Lawrence: [reflecţii pe marginea romanului Amantul doamnei Chatterly de 

D. H. Lawrence]  // Lit. şi arta. – 1992. – 22 oct. 
851. Descendent din baladă : [despre creaţia lui Dumitru Matcovschi]  // Limba Română. – 

1992. – Nr. 2–3. – P. 61-67. 
852. Dincolo de literă : [rec. la cartea de versuri Arheologii interioare de Iurie Colesnic]  // 

Lit. şi arta. – 1992. – 1 oct. – P. 5. 
853. Dragostea mai presus decât viaţa: [prez. a romanului Manon Lescaut de Prévost ]  // 

Lit. şi arta. – 1992. – 4 iun. 
854. Dubla semnificaţie a destăinuirii : [marginalii la cartea de destăinuiri intime De câte ori 

destinul… ]  // Lit. şi arta. – 1992. – 16 iul. 
855. Elegie pentru Ana-Maria: [despre nuvela lui V. Vasilache]  // Limba Română. – 1992. – 

Nr. 1. – P. 104-109. 
856. Eminescu şi noi  // Moldova suverană. – 1992. – 13 iun. - P.4. 
857. Evitarea soluţiilor facile: [creionări la portr. de creaţie al scriitorului Aureliu Busuioc]  // 

Moldova suverană. – 1992. – 22 sept. 
858. Expresie pregnantă a criticului total : [despre Tudor Vianu]  // Lit. şi arta. – 1992. – 24 

dec. 
859. Generozitatea poetului [Vitalie Tulnic]  // Moldova suverană. – 1992. – 16 ian. 
860. Ion Druţă: Frunze de dor  // Limba Română. – 1992. – Nr. 1. – P. 109-114. 
861. La timpul netrecut : [evocare a scriitorului Pavel Boţu]  // Moldova suverană. – 1992. – 

2 dec. 
862. Laudă firescului: [pref.]  // Zadnipru, P. Mă nasc întruna. – Ch., 1992. – P. 5-11. 
863. Lectură plăcută şi instructivă : [pe marginea romanului Fiul risipitor de Hall Caine]  // 

Lit. şi arta. – 1992. – 19 nov. 
864. Lumina proprie a Luceafărului: [asimilarea creatoare a folclorului în creaţia eminesciană]  

// Lit. şi arta. – 1992. – 16 ian. - P. 3. 
865. Neîmpăcarea continuă: [despre cartea lui Iulian Filip Neîmpăcatul meşter]  // Lit. şi arta. 

– 1992. – 6 febr. – P. 4-5. 
866. Nevoia de vase comunicante : [Mihai Cimpoi la 50 de ani]  // Lit. şi arta. – 1992. - 3 

sept. – P. 5. 
867. O conştiinţă luptătoare: [despre creaţia lui Alexei Marinat]  // Limba Română. – 1992. – 

Nr. 4. - P. 64-68. 
868. Omniprezenţa dragostei: [rec. la cartea Iubita cu ochii de lotuşi: din poezia de dragoste 

orientală]  // Lit. şi arta. – 1992. – 20 febr. – P. 4. 
869. Pasul nostru spre Caragiale: [prez. a cărţii Viaţa lui I. L. Caragiale de Ş. Cioculescu]  // 

Lit. şi arta. – 1992. – 14 mai. 
870. Pe potriva agonisirii: [scriitorul Andrei Lupan la 80 de ani]  // Lit. şi arta. – 1992. – 13 

febr. – P. 4. 
871. Permanenţa şi paradoxul unei cărţi de căpătâi: [pref.]  // Cantemir, Dimitrie. Descrierea 

Moldovei. – Ch., 1992. – P. 7-11. 
872. Povara metaforei: [despre poetul Anatol Codru]  // Moldova suverană. – 1992. – 26 

mai. 
873. [Rec. la cartea lui] Nicolae Dabija: Nasc şi la Moldova oameni, Ch., 1992  // Moldova 

suverană. – 1992. – 14 oct. 
874. Reinterpretarea poveştii  // Glasul naţiunii. – 1992. – Ian. (Nr. 1). 
875. Şansele poeziei patriotice  // Lit. şi arta. – 1992. – 9 apr. – P. 4. 
876. Teodor Nencev. Predestinare  // Limba Română. – 1992. – Nr. 4. – P. 132-137. 
877. Titu Maiorescu. Critice  // Limba Română. – 1992. – Nr. 2–3. – P. 207-210. 
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878. Umoristul cel mai cuminte de pe glob [V. Prohin]  // Viaţa satului. – 1992. – 30 sept. 
879. Un talent deosebit : [M. Cimpoi la 50 de ani]  // Viaţa satului. – 1992. – 2 sept. 
880. Vasile Vasilache, nonconformistul  // Lit. şi arta. – 1992. – 29 oct. 
 

1993 
 

881. Arta instantaneului [la Vasile Leviţchi]  // Lit. şi arta. – 1993. – 1 iul. – P. 4. 
882. Cărţile neamului: [despre Letopiseţul Ţării Moldovei]  // Limba Română. – 1993. – Nr. 2. 

– P. 136-139. 
883. Contururile definitivului: [marginalii la creaţia lui Geo Bogza]  // Limba Română. – 1993. 

– Nr. 1. 
884. De dragoste şi de istorie a literaturii : [despre cartea Mare-i ziua fără tine...]  // Lit. şi 

arta. – 1993. – 9 sept. – P. 4. 
885. Demnitatea scrisului: [despre Vladimir Beşleagă]  // Basarabia. – 1993. – Nr. 1. – P. 54-

58. 
886. Diversitatea principială: [în creaţia scriitorului Aureliu Busuioc]  // Lit. şi arta. – 1993. – 

21 oct. 
887. Doi poeţi mari ne pun la încercare: [G. Bacovia şi I. Minulescu]  // Lit. şi arta. – 1993. – 

13 mai. – P. 4. 
888. Două dureri ale dlui Vasile Botnariuc: [scrisoare comentată]  // Lit. şi arta. – 1993. – 23 

sept. 
889. Elogiu autenticităţii: [rec. la cartea lui Ion Bolduma Scrieri alese]  // Moldova suverană. 

– 1993. – 5 iun. 
890. Farmecul şi rostul scrisului aluziv : [despre romanul lui Anatolie Paniş Dincolo de 

Lisabona]  // Lit. şi arta. – 1993. – 8 apr. – P. 5. 
891. Imprevizibilul Gheorghe Malarciuc  // Moldova suverană. – 1993. – 20 ian. - P. 3. 
892. Neuitarea lui Liviu Deleanu : [rec. la cartea Drumeţia noastră de Baca Deleanu]  // Lit. 

şi arta. – 1993. – 4 mart. – P. 4. 
893. Pan Halippa. Testament pentru urmaşi : [prez. cărţii]  // Literatorul. – 1993. – 6 aug. – 

P. 11. 
894. Pentru toţi ai noştri : [prez. cărţii Folclor din Ţara Fagilor ]  // Glasul naţiunii. – 1993. – 

Dec. (Nr. 50). 
895. Sub semnul dragostei : [rec. la cartea Floarea din inimă de Gheorghe Bâlici]  // Moldova 

suverană. – 1993. – 27 nov. 
896. Suflet din sufletul neamului nostru : [despre poezia lui G. Coşbuc]  // Moldova suverană. 

– 1993. – 26 mai. 
897. Un poet născocit de poeme : [despre creaţia lui N. Dabija]  // Limba Română. – 1993. – 

Nr. 2. – P. 109-113. 
898. Un roman balzacian şi o întrebare fără răspuns : [despre Codul căsniciei de H. de 

Balzac]  // Lit. şi arta. – 1993. – 24 iun. – P. 5. 
 

1994 
 

899. Afirmarea valenţelor etice şi estetice : [despre prozatorul N. Esinencu]  // Limba 
Română. – 1994. – Nr. 1. – P. 78-82. 

900. Alecu Russo despre românitatea noastră  // Lit. şi arta. – 1994. – 11 aug. – P. 4. 
901. Alexei Marinat  // Steaua de veghe : proză scurtă contemporană din Basarabia. - 

Bucureşti, 1994. - P. 66. 
902. Andrei Lupan şi limitele sale  // Limba Română. – 1994. – Nr. 1. – P. 59-64. 
903. Arta miniaturii: [despre cartea de versuri Dansul timizilor de Iulian Filip]  // Glasul 

naţiunii. – 1994. – 18 nov. 
904. Cetăţean al literaturii  [Gheorghe Malarciuc]  // Lit. şi arta. – 1994. – 9 iun. 
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905. Comicul, tragicul şi demnitatea umană : [pe marginea nuvelei Surâsul lui Vişnu]  // Rev. 
de lingv. şi şt. lit. – 1994. – Nr. 6. – P. 9-14. 

906. Conotaţii contemporane ale regionalismului literar şi cultural  // Rev. de lingv. şi şt. lit. – 
1994. – Nr. 4 ; 2001. - Nr. 6. - P. 213-217. 

907. De-a pururea contemporan : [144 de ani de la naşterea lui M. Eminescu]  // Moldova 
suverană. – 1994. – 15 ian. 

908. Din istoria şi evoluţia dansului popular: [rec. la cartea lui V. Curbet La gura unei peşteri 
de comori, Ch., 1994]  // Glasul naţiunii. – 1994. – 16 dec. – P. 6. 

909. Dovadă a românităţii noastre fireşti : [rec. la cartea lui I. Colesnic Basarabia 
necunoscută]  // Lit. şi arta. – 1994. – 14 iulie. – P. 5. 

910. Farmecul şi şansele prozei “rurale”: [despre creaţia lui I. C. Ciobanu]  // Limba Română. 
– 1994. – Nr. 4. – P. 129-133. 

911. Florian Cristescu. Povestea neamului nostru : [rec.]  // Limba Română. – 1994. – Nr. 2. 
– P. 148-152. 

912. Imperativul ascensiunii: [despre Ianoş Ţurcanu]  // Viaţa satului. – 1994. – 12 nov. 
913. Iniţiere în istoria neamului : [rec. la cărţile lui N. Dabija şi A. Silvestru]  // Glasul 

naţiunii. – 1994. – 2 sept. – P. 9. 
914. Ion Osadcenco: [necrolog]  // Glasul naţiunii. – 1994. – 25 nov. 
915. Iulia Hasdeu – talent precoce ş
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1996 
 

963. Al doilea volum Alecsandri  // Luceafărul. – 1996. – 3 dec. 
964. Al doilea volum Eminescu  // Luceafărul. – 1996. – 10 dec. 
965. Brazdă roditoare pe ogorul literar : (60 de ani de la naşterea lui Anatol Codru)  // 

Luceafărul. - 1996. - 30 apr. - P. 6. 
966. Ce face el, străbunul verb? : [despre vol. de versuri Limba în care suntem]  // 

Luceafărul. – 1996. – 18 iun. 
967. Elogiu simplităţii înşelătoare : [despre creaţia lui V. Vasilache]  // Luceafărul. – 1996. – 

4 iul.  
968. Galina Furdui, o treaptă nouă  şi noi: [opinie despre placheta de versuri Crucifix, 1993 ]  

// Viaţa satului. – 1996. – 23 nov. - P.16. 
969. Harul căutării şi găsirii de sine : [scriitorul V. Vasilache la 70 de ani]  // Lit. şi arta. – 

1996. – 4 iul. - P. 4. 
970. Izvor pururi tămăduitor: [rec. la cartea M. Eminescu, Poezii]  // Luceafărul. - 1996. - 13 

iun. 
971. Într-un codru de metafore : [despre Anatol Codru]  // Lit. şi arta. – 1996. – 2 mai. - P. 

4. 
972. Magda Isanos şi noi  // Luceafărul. – 1996. – 18 apr. 
973. Marin Sorescu şi noi  // Luceafărul. – 1996. – 10 dec. 
974. Mihai Cimpoi între clasici şi noi : [rec. la cartea Sfinte firi vizionare]  // Luceafărul. – 

1996. – 15 aug.  
975. Nemurirea clasicului : [eseu despre Vasile Alecsandri]  // Luceafărul. – 1996. – 23 iul. 
976. Nimic mai indefinibil : [meditaţii despre poezie]  // Moment poetic. – 1996. – Nr. 3. 
977. Poetul nostru, al tuturora: [G. Coşbuc]  // Lit. şi arta. - 1996. - 26 sept. - P. 5. 
978. Scriitor de elită  // Luceafărul. – 1996. – 22 mart. 
979. Sfinte firi vizionare : [despre cartea lui M. Cimpoi]  // Basarabia. - 1996. - Nr. 3-4. - P. 

118-122. 
980. Vasile Coroban: [1910-1984] : [schiţă de portr.]  // Ştiinţa. - 1996. - Sept. (Nr. 9). - P. 

16. 
 

1997 
 

981. Al doilea volum Rebreanu: [rec. la cartea Rebreanu Liviu. Ciuleandra, Catastrofa şi alte 
nuvele,  Ch., 1996]  // Luceafărul. – 1997. – 7 ian. 

982. Al doilea volum Sadoveanu: [rec. la Sadoveanu Mihail. Ţara de dincolo de negură. Hanul 
Ancuţei: [povestiri], Ch., 1996]  // Luceafărul. – 1997. – 30 ian. 

983. Al doilea volum Slavici  // Luceafărul. – 1997. – 9 dec. 
984. Amiaza poetului [Vasile Romanciuc]  // Lit. şi arta. - 1997. - 25 dec. - P. 5. 
985. Descifrarea poetică a destinului: [70 de ani de la naşterea poetului P. Zadnipru]  // 

Luceafărul. – 1997. – 14 ian. 
986. Literatura română contemporană din Republica Moldova : [prez. a scriitorilor şi operelor 

prevăzute de programa la literatură pentru învăţ. preuniversitar]  // Limba Română (ed. 
spec.). – 1997. – Nr. 5. 

987. Mihail Garaz şi destinul său : [pref.]  // O viaţa sub semnul diagonalei : Mihail Garaz : 
Biobibliografie. - Orhei, 1997. - P. 6-8. 

988. O capodoperă sadoveniană  // Luceafărul. – 1997. – 28 ian. 
989. O inimă ce râde şi plânge în cuvinte: [V. Romanciuc]  // Vasile Romanciuc: 

Biobibliografie. - Ch., 1997. - P. 6-8. 
990. Permanenţa marelui humuleştean : [schiţă despre Ion Creangă]  // Luceafărul. – 1997. 

– 24 iul. 
991. Riscul unei cărţi despre Eminescu : [rec. la cartea L. Bârlădeanu. Sentimentul naturii în 

poezia lui Eminescu, Ch., 1996]  // Basarabia. - 1997. - Nr. - 3-4. - P. 103-104. 
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992. Timpul lui George Coşbuc  // Luceafărul. – 1997. – 6 nov. 
993. … Şi scârţâiau coroanele de plumb: [eseu despre George Bacovia]  // Luceafărul. – 

1997. – 7 aug. 
994. Un alt poet cu satu-n glas : [P. Zadnipru]  // Lit. şi arta. – 1997. – 9 ian. - P. 5. 
995. Un roman de Ioan Slavici  // Luceafărul. – 1997. – 25 nov. 
996. Un roman de Liviu Rebreanu : [rec. la cartea lui Liviu Rebreanu Pădurea spânzuraţilor. - 

Ch., 1996]  // Luceafărul. – 1997. – 1 ian. 
997. Vasile Coroban  // Limba Română. - 1997. - Nr. 1-2. - P. 164-166. 
998. Vladimir Beşleagă  // Limba Română. - 1997. - Nr. 1-2. – P.160-164.  
999. Vocaţia noului şi a înnoiri : [despre criticul literar M. Cimpoi]  // Basarabia. – 1997.- Nr. 

7-8. – Nr. 22-28. 
 

1998 
 

1000. Andrei Lupan şi limitele sale  // Literatura română postbelică : Integrări, valorificări, 
reconsiderări. – Ch., 1998. – P. 240-246. 

1001. Autenticitatea ruralismului în romanul Povestea cu cocoşul roşu de V. Vasilache  // 
Literatura română postbelică : Integrări, valorificări, reconsiderări. – Ch., 1998. - P. 
319-326. 

1002. Fenomenul Iulia Hasdeu : [capacităţile creatoarei]  // Lit. şi arta. – 1998. – 17 sept. – P. 
5. 

1003. Îl vrem noi oare pe Coşbuc ?: [creaţia poetică]  // Lit. şi arta. – 1998. – 7 mai. – P. 5. 
1004. În marginile şi în miezul adevărului : [rec. la cartea lui Eugen Simion Scriitori români de 

azi : Vol. I-IV]  // Lit. şi arta. – 1998. – 19 mart. 
1005. Maestru al eseului  [George Meniuc]  // Lit. şi arta. – 1998. – 21 mai. – P. 4. 
1006. O-pere-ne : [I. Druţă la 70 de ani]  // Săptămâna. – 1998. – 28 aug. 
1007. Pasul al doilea  // Luceafărul. – 1998. – 3 mart. 
1008. Praguri şi urme : [despre creaţia ale A. Marinat ]  // Dialog. – 1998. – 16 iul. 
1009. Reflecţii asupra unui debut critic : [despre cartea  Martor ocular a lui Andrei Ţurcanu]  // 

Lit. şi arta. – 1998. – 4 iun. 
1010. Serafim Saka  // Lit. şi arta. – 1998. – 24 sept. – P. 5. 
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1131. Eseistica lui Ion Druţă  // Opera lui Ion Druţă : univers artistic, spiritual, filozofic. – Ch., 

2004. – Vol. 1. – P. 320-344.  
1132. Faţă-n faţă cu un impostor : [pref.]  // Zbârciog, Vlad. Impostorii. – Ch., 2004. – P.7-

14. 
1133. Generozitatea poetului  // Tulnic, Vitalie. Dincolo de cuvinte. – Bucureşti, 2004. – P. 

203-206. 
1134. Gheorghe Vodă : [portr. lit.]  // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr. 4. – P. 49-54. 
1135. Ion Bolduma : [portr. de creaţie]  // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr. 2. – P. 72-76. 
1136. Ion Druţă în viziunea unui cercetător de la Freiburg  // Opera lui Ion Druţă : univers 

artistic, spiritual, filozofic. – Ch., 2004. – Vol. 1. – P. 432-440. 
1137. Ion Gheorghiţă : [portr. de creaţie]  // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr. 2. – P. 77-88. 
1138. Ivan Turgheniev în versiune românească adecvată: [pref.]  // Turgheniev, Ivan. 

Povestirile unui vânător. – Ch., 2004. – P. 5-9. 
1139. Nuvelistica Ariadnei Şalari : [pref.]  // Ariadna Şalari. Şoapta viorilor. – Ch., 2004. – P. 

3-8. 
1140. O carte instructivă şi agreabilă : [rec. la cartea lui Ion Anton Zodia zimbrului]  // Florile 

dalbe. – 2004. – 10 iun. 
1141. Pavel Boţu : [portr. lit.]  // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr. 4. – P. 55-64. 
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1142. Trezirea din letargie a unui grafoman : [rec. la cartea Dinastia lui Cartofoli de Petru 
Rabei]  // Lit. şi arta. – 2004. – 10 iun. 

1143. Un geograf-biolog în ipostază de scriitor : Grigore Grigorescu  // Septentrion literar 
(Cernauţi). – 2004. – Nr. 2-3. – P. 10. 

1144. Vasile Leviţchi : [portr. lit.]  // Viaţa Basarabiei. – 2004. – Nr. 3. – P. 49-57. 
1145. Vasile Tărâţeanu - arcaş al lui Ştefan cel Mare  // Lit. şi arta. – 2004. – 4 mart. – P. 5. 
1146. Verticalitatea necesară : [schiţă de portr. a savantului-filolog Vasile Melnic]  // Limba 

Română. – 2004. – Nr. 9-10. – P. 104-109. 
 

2005 
 

1147. În faţa oglinzii: [arhivă istorico-lit.]  // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian. – P. 4. 
1148. Un roman amintit: [despre Umbra comorilor de Arhip Cibotaru]  // Lit. şi arta. – 2005. – 

17 febr. – P. 4. 
1149. În faţa unei cărţi: [despre Grigore Vieru]  // Discipol al lui Orfeu: Omagiu poetului 

Grigore Vieru la 70 de ani. – Ch., 2005. – P. 53-56.  
 

În limba rusă 

 
1150. К вопросу о  поэтической идее  // Проблемы стиля, метода и направления в 

изучении и преподавании художественной литературы: (материалы докладов XII 
науч.–теор. и метод. конф., организуемой кафедрой русской литературы 
Московского ордена трудового Красного знамени пед. ин–та им. В. И. Ленина). – М., 
1969.  

1151. Условность художественного произведения и некоторые вопросы преподавания 
литературы  // Проблемы идейно–эстетического анализа художественной 
литературы в вузовских курсах в свете решений XXIV съезда КПСС: Тезисы 
совещания 15-27 мая 1972 г. – М., 1972.  

1152. Веселый огонь поэзии: [о сборнике А. Бусуйок Стихи )  // Лит. газета. – 1965. – 29 
июля. 

1153. Живительная влага нашей литературы  // За Родину (Рига). – 1971. – 15 сент. 
1154. Поиск сути  // Кодры. – 1972. – Nr. 2. – C. 138-139. 
1155. Созвучно времени  // Сов. Молдавия. – 1973. – 26 дек. 
1156. Тема и ее воплощение  // Кодры. – 1976. – Nr. 12. – C. 132-135. 
1157. В гостях у читателей [писатели: Анна Лупан, Н. Савостин, И. Чокану в Бричан. р-

не]  // Сов. Молдавия. – 1977. – 28 авг. 
1158. Непроторенным путем: [послесл.]  // И. Гайсанюк И здесь мы строим любовь свою. 

– М., 1977.    
1159. Этическая сложность литературного характера  // Критическая мастерская: [сб.]. – 

К., 1978. – C. 88-104. 
1160. Испытание на емкость и глубину: [рец. на книгу Голубой лес,  М., 1978]  // Кодры. 

– 1979. – Nr. 11. – C. 131-139. 
1161. [Послесловие]  // Амаду, Ж. Дона Флор и два ее мужа. Старые моряки. – K., 1983. – 

С. 753-765. 
1162. Заметки о поэзии Петру Кэраре  // Нар. образование. – 1985 – 6 февр. 
1163. О колыбельной песни…  // Юный ленинец. – 1985. – 28 июня.  
1164. [Письма из  отчего дома. Георге Маларчук]  // Юный ленинец. – 1985. – 15 oкт. 
1165. И стихи и песни и рисунки….  // Юный  ленинец. – 1986. – 8 авг. 
1166. Крик души [отклик на новеллу Док Николая Есиненку]  // Нар. образование. – 

1987. – 9 дек. 
1167. О  Молдавии с сыновней любовью: [Г. Маларчук Письма из отчего дома]  // Кодры. 

– 1987. – Nr. 8. – P. 141-144.  
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1168. Писатель в ипостаси читателя: К 60-летию писателя И. К. Чобану  // Горизонт. – 
1987.– Nr. 10. – C. 14-17. 

1169. Слагаемые мастерства: К 60-летию со дня рождения писателя И. К. Чобану  // Сов. 
Молдавия. – 1987. – 28 окт.; 30 окт. 

1170. Под знаком обновления: [проблемы лит. жизни]  // Кодры. – 1988. – Nr. 12. –   
1171. Проблемы современности в творчестве молодых прозаиков  // Кодры. – 1988. – Nr. 

6. – C. 144-152. 
1172. Роман о художнической судьбе: [О романе В. Малев Реквием для Марии]  // Кодры. 

– 1988. – Nr. 10.  – C. 143-145. 
1173. Уходили и другие...  // Горизонт. – 1988. - №5. – С. 34-38. 
1174. За порядок и согласие: о писателе Александре Романове  // Сов. Молдавия. – 1988. 

– 27 июля.  
1175. По линии наименьшего сопротивления  // Лит. газ. – 1988. – 27 апр.  
1176. Г. Виеру – поэт, человек, гражданин  // Веч. Кишинев. – 1989. – 24 марта. 
1177. Пeреиздать,  но как?  // Лит. газ. – 1989. – 1 нояб.  
1178. Под знаком обновления  // Как больно…–  K, 1989. – C. 271-289. 
1179. Борющиеся и побеждающие : [предисл.]  // Проливные дожди в XX веке: Совр. 

молд. повести.  – K., 1990. – C. 3-8. 

Publicistică 
1972 
 

1180. Compunerea creatoare  // Cultura. – 1972. – 19 aug. – P. 4. 
1181. Învăţător şi tovarăş mai mare: [despre Maksim Gorki]  // Viaţa satului. – 1972. – 1 iun. 
1182. Pe marginea a 27 de compuneri  // Cultura. – 1972. – 22 apr. – P. 5. 
1183. Planul compunerii literare  // Cultura. – 1972. – 17 iun. – P. 10. 

 
1973 

1184. Ce semănăm?: [art. de problemă despre selecţia exemplelor literare pentru manualele 
şcolare]  // Cultura. – 1973. – 6 oct. 

 
1974 

1185. Învăţătorul – scriitor virtual  // Cultura. – 1974. – 16 mart. – P. 6-7. 
 
1975 

1186. Semne de întrebare: [despre programele la literatura moldovenească cl. IV-X. 
Pseudonim I. Arţaru]  // Cultura. – 1975. – 1 febr. 

 
1981 

1187. Invitaţie în culisele orchestrei Folclor: [rec. la cartea lui C. Dragomir Folclor]  // 
Tinerimea Moldovei. – 1981. – 3 iul.  

1188. În discuţie: chipul omului tânăr  // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 4 ian. 
1189. Unde joacă moldovenii...: [despre V. Curbet]  // Nistru. – 1981. – Nr. 3. – P. 100-115. 

 
1983 

1190. Viziuni artistice asupra colectivismului  // Lit. şi arta. – 1983. – 9 iun. – P. 5. 
 
1986 

1191. Căldură…. şi indiferenţă: [scriitorii la Glodeni – întâlnire cu cititorii]  // Moldova soc. – 
1986. – 23 nov. 

1192. Conştiinţa vocaţiei: [notiţe de la examenul de stat la lit. la Inst. Pedagogic de Stat “A. 
Russo” din Bălţi ]  // Lit. şi arta. – 1986. – 7 aug. – P. 2. 
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1193. Examenul de o viaţă : [notiţe de la examenul de stat la lit. la Inst. Pedagogic de Stat „A. 
Russo” din Bălţi]  // Lit. şi arta. – 1986. – 4 sept. – P. 2. 

1194. Graiule–grai… : [notiţe de la examenul de stat la lit. la Inst. Pedagogic de Stat „A. 
Russo” din Bălţi]  // Lit. şi arta. – 1986. – 28 aug. – P. 2. 

1195. Venim, frumoşi, din Eminescu?: [notiţe de examenul de stat la lit. la Inst. pedagogic „A. 
Russo” din Bălţi]  // Lit. şi arta. – 1986. – 14 aug. – P. 2. 

 
1987 

1196. Imperativul numărul unu: acţiunea: [viaţa Uniunii scriitorilor din Moldova]  // Lit. şi 
arta. – 1987. – 27 dec. – P. 4 ; Situaţia sociolingvistică din R.S.S.M. reflectată în presa 
periodică (1987-1989). – Ch., 1999. – P. 94-95. 

1197. Îndrăgostiţi de cuvântul matern  // Moldova soc. – 1987. – 17 mai. 
1198. Măria ca soarele, dar şi micimea lor petele   // Moldova soc. – 1987. – 24 mai. 
1199. Popas la Cimişlia  // Moldova soc. – 1987. – 28 febr. 
1200. Preafrumosul gest al dăruirii: [despre învăţătorul de fizică din s. Iurceni, Nisporeni, Ion 

Teleman]  // Învăţ. public. – 1987. – 1 mai; Ibidem în lb. ru. 
 
1988 

1201. Argument pentru dezbateri: discutăm tezele Să afirmăm restructurarea prin fapte 
concrete  // Moldova soc. – 1988. – 25 nov. 

1202. Au mai fost şi alţii…  // Orizontul. – 1988. – Nr. 5. – P. 35-40. 
1203. Cine ne propagă cartea?  // Moldova. – 1988. – Nr. 10. – P. 9. – P. 13-27. 
1204. Climatul  // Lit. şi arta. – 1988. – 14 apr. – P. 2. 
1205. Contribuţii la descătuşarea conştiinţei  // Moldova soc. – 1988. – 20 iul. 
1206. Invitaţie la preşedintele Dumbrăveanu: [rec. la cartea Stici I. Cinstea de la rădăcina 

spicului, Ch., 1987]  // Tinerimea Moldovei. – 1988. – 17 iul.  
1207. La desfacerea florilegiului  // Adevărul, ca aer al renaşterii. - Ch., 1988. – P. 3-10. 
1208. Mămicile şi cartea  // Femeia Moldovei. – 1988. – Nr. 10. – P. 22-23. 
1209. O duminică a sufletului  // Viaţa satului. – 1988. – 16 iul.  
1210. Prieteni nedespărţiţi: [premiere editoriale]  // Tânărul leninist. – 1988. – 18 dec. 
1211. Reflecţii şi atitudini : [noutăţi la editura Literatura artistică]  // Lit. şi arta. – 1988. – 20 

oct. – P. 2. 
1212. Scriitorul şi mediul ambiant  // Nistru. – 1988. – Nr. 8. – P. 139-150. 
1213. Sub semnul înnoirii: raport la Adunarea generală a scriitorilor din Moldova  // Lit. şi arta. 

– 1988. – 9 iun. – P. 4-5. 
 
1989 

1214. Al miilea argument: Plenara Uniunii Scriitorilor  // Lit. şi arta. – 1989. – 2 febr. – P. 4. 
1215. Argument pentru continuarea luptei  // Comoara. – Ch., 1989. – P. 250-258. 
1216. Cartea cu temă de istorie  // Lit. şi arta. – 1989. – 5 oct. 
1217. Climatul  // Povară sau tezaur sfânt ? – Ch., 1989. – P. 24-31. 
1218. Dacă omului rus sau de altă naţionalitate i-e dragă viaţa în Moldova, el trebuie să ştie 

limba locului…  // Povară sau tezaur sfânt ? – Ch., 1989. – P. 122-129. 
1219. Impasul lingvistic  // Moldova soc. – 1989. – 6 mai. 
1220. Insuficienţa democraţiei  // Moldova soc. – 1989. – 16 oct. 
1221. Pentru totdeauna alături de noi: [cuvântare la comemorarea lui G. Asachi la 18 martie 

1988]  // O luptă, o suferinţă şi… – Ch., 1989. – P. 5-7. 
1222. Primăvara continuă  // Lit. şi arta. – 1989. – 16 nov. 
1223. Proiecte antimoldoveneşti  // O luptă, o suferinţă şi… – Ch., 1989. – P. 147-153. 
1224. Reflecţii şi lecţii  // Lit. şi arta. – 1989. – 14 dec. – P. 2. 
1225. Tirajele  // Lit. şi arta. – 1989. – 17 aug. 

 
1990 
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1226. Beletristica în biblioteca şcolii  // Lit. şi arta. – 1990. – 27 sept. 
1227. Bibliotecara şi librara  // Lit. şi arta. – 1990. – 7 iun. 
1228. Cartea religioasă  // Lit. şi arta. – 1990. – 13 dec. 
1229. Cărţile, ciorapii şi patriotismul  // Cuvântul. – 1990. – 22, 27 sept. 
1230. Cititorul naţional: răspuns la o scrisoare a pedagogului Ion Roşca cu privire la cartea 

naţională  // Lit. şi arta. – 1990. – 18 oct. – P. 5.  
1231. Conştientizarea adevărului: [pref.]  // Dumeniuk, Ion; Mătcaş, Nicolae. Coloana infinită 

a graiului matern]. – Ch., 1990. – P. 3-9. 
1232. Contribuţii la însănătoşirea graiului : [pref.]  // Dulce grai…: Maksime despre limbă. – 

Ch., 1990. – P. 5. 
1233. Destăinuire la o răscruce a vieţii  // Lit. şi arta. – 1990. – 18 ian. – P. 5. 
1234. Dureri din durerea fratelui : [reflecţii despre Revoluţia română din 22 decembrie 1989]  

// Moldova soc. – 1990. – 3 ian. 
1235. Educaţia ecologică în şcoală  // Lit. şi arta. – 1990. – 15 mart. 
1236. File din Biblie  // Lit. şi arta. – 1990. – 2  aug. 
1237. Încă o dată despre File din Biblie  // Lit. şi arta. – 1990. – 8 nov. 
1238. Întoarcerea din uitare  // Moldova. – 1990. – Nr. 12. 
1239. Întoarcerea lui Pantelemon Halipa  // Făclia. – 1990. – 21 dec. 
1240. Librarul şi scriitorul  // Lit. şi arta. – 1990. – 15 nov. 
1241. Lupta care nu va înceta niciodată : rec. la cartea O luptă, o suferinţă şi…, Ch., 1989  // 

Viaţa satului. – 1990. – 8 aug. 
1242. Om de  rezistenţă : [Valentin Mândâcanu la 60 de ani]  // Viaţa satului. – 1990. – 1 

aug. – P. 6. 
1243. Pământul nostru şi destinul lui  // Moldova suverană. – 1990. – 3 nov. 
1244. Raionul Ştefan Vodă : [gest de susţinere a schimbării denumirii r-nului Suvorov în 

Ştefan Vodă]  // Lit. şi arta. – 1990. – 5 apr. 
1245. Salvarea cărţii naţionale : [răspuns la o scrisoare a lui Grigore Grigorescu]  // Lit. şi 

arta. – 1990. – 12 iul. 
 
1991 

1246. Adevărul şi noi: originea şi esenţa limbii române  // Ţara. – 1991. – 11 aug. 
1247. Albeaţa de pe ochi  // Moldova suverană. – 1991. – 13 mart. 
1248. Caracatiţa  // Glasul. – 1991. – 7 febr. 
1249. Ce-am câştigat?  // Lit. şi arta. – 1991. – 18 iul.   
1250. De la Tulcea de la fraţi  // Glasul. – 1991. – 3 oct. 
1251. Drag frate de peste Nistru  // Lit. şi arta. – 1991. – 31 ian. 
1252. Drama cărţii naţionale la modul serios  // Lit. şi arta. – 1991. – 11 apr. 
1253. Gudumacilor ruşine!  // Glasul. – 1991. – 30 mai. 
1254. I. Dumeniuk, N. Mătcaş: Coloana infinită a graiului matern  // Limba Română. – 1991. – 

Nr. 3–4. – P. 115-118. 
1255. În România ca acasă  // Glasul. – 1991. – 4, 11, 18 apr. 
1256. O luptă, o suferinţă şi…: [prez. cărţii cu acelaşi titlu]  // Limba Română. – 1991. – Nr. 2. 

– P. 136-137. 
1257. Oglinda  // Glasul. – 1991. – 7 mart. 
1258. Poliţele cu întuneric  // Moldova suverană. – 1991. – 29 mart. 
1259. Revenirea la adevăr  // Făclia. – 1991. – 21 febr. 
1260. Valori basarabene  // Făclia. – 1991. – 1 mart. 

 
1992 

1261. Fenomenul Vladimir Curbet  // Moldova suverană. – 1992. – 12 dec. 
1262. Independenţa, limba şi demnitatea  // Viaţa satului. – 1992. – 27 aug. 
1263. Izbăvirea de ignoranţă  // Lit. şi arta. – 1992. – 9 iul. 
1264. Majorarea preţurilor cărţii  // Lit. şi arta. – 1992. – 20 aug. 
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1265. Rusificarea continuă  // Moldova suverană. – 1992. – 30 mai. 
1266. Savant de elită : [evocarea personalităţii lingvistului Ion Dumeniuk]  // Lit. şi arta. – 

1992. – 12 nov. 
1267. Telemaraton: cartea artistică naţională  // Moldova suverană. – 1992. – 15 sept. 
1268. Timpul demnităţii: [ecou la războiul “lingvistic” din Transnistria]  // Viaţa satului. – 

1992. – 1 apr. 
 
1993 

1269. Cine nu ştie ceea ce ştie toată lumea?  // Lit. şi arta. – 1993. – 15 apr. – P. 3. 
1270. Despre Hotărârea Prezidiului Academiei Române  // Lit. şi arta. – 1993. – 7 oct. 
1271. Din nou despre Hotărârea Prezidiului Academiei Române  // Lit. şi arta. – 1993. – 28 

oct. 
1272. Două piedici mari în calea limbii de stat  // Moldova suverană. – 1993. – 9 sept. 
1273. Durerea unui neam şi zeflemeaua unui observator  // Moldova suverană. – 1993. – 7 

aug. 
1274. Hadrian Daicoviciu: Dacii : [rec.]  // Limba Română. – 1993. – Nr. 3-4. – P. 131-133. 
1275. Învia–ne–vom când graiul ?  // Lit. şi arta. – 1993. – 25 mart. – P. 3. 
1276. Maestrul şi ansamblul său : [despre V. Curbet, conducătorul artistic al ansamblului de 

dansuri Joc]  // Moldova suverană. – 1993. – 9 iun. – P.3. 
1277. Ne iubim oare noi limba strămoşească?  // Lit. şi arta. – 1993. – 26 aug. – P. 3. 
1278. Necesitatea unui mecanism concret  // Lit. şi arta. – 1993. – 2 oct. 
1279. Nimic nu este neglijabil  [răspuns la anchetă]  // Lit. şi arta. – 1993. – 21 oct. 
1280. Noi şi limba noastră  // Materna. – 1993. – 12 sept. 
1281. O luptă, o suferinţă şi …: [rec.]  // Moldova suverană. – 1993. – 6 apr. 
1282. Obişnuinţă, incertitudine, perspective: [însemnări pe marginea manualelor şc. de lit. 

română]  // Observatorul din Chişinău. – 1993. – Dec. 
1283. Pledoarie pentru precizie  // Lit. şi arta. – 1993. – 4 nov. 
1284. Răbufnirea  // Lit. şi arta. – 1993. – 2 dec. 
1285. Răspunde oare cineva pentru încălcarea legislaţiei lingvistice?  // Glasul naţiunii. – 1993. 

– Aug. (Nr. 34.). – P. 6. 
1286. Respectarea şi ignorarea limbii de stat  // Lit. şi arta. – 1993. – 30 sept. – P. 3. 
1287. Scrisori comentate: (scrisoarea elevilor din cl.VI a şc. Nr. 1, Soroca)  // Lit. şi arta. - 

1993. – 29 apr. 
1288. Timpul scuzelor se amână : [despre nerespectarea legislaţiei lingvistice în cadrul 

Departamentului Situaţii excepţionale]  // Moldova suverană. – 1993. – 25 aug. 
1289. Un strigăt desperat, pe care de mult a trebuit să-l auzim  // Lit. şi arta. – 1993. – 16 

dec. 
1290. Urmările analfabetismului  // Viaţa satului. – 1993. – 1 mai. 

 
1994 

1291. Accentuaţi rădăcina!: [eseu de cultivare a limbii]  // Ţarina. – 1994. – 16 apr. 
1292. Adresare către 85 %  // Ţarina. – 1994. – 30 apr. 
1293. Agresivitatea amatorismului : [despre limba română]  // Lit. şi arta. – 1994. – 21 iulie. 

– P. 3. 
1294. Alolingvii şi … noi  // Ţara. – 1994. – 1 febr. – P. 8. 
1295. Altădată şi altă dată : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 30 sept. 
1296. Amintiri de la un fost Departament [al Limbilor]  // Lit. şi arta. – 1994. – 18, 25 aug. – 

P. 6. 
1297. Ancheta săpt. Literatura şi arta [referitor la aniversarea a 40-a a periodicului]  // Lit. şi 

arta. – 1994. – 6 oct. – P. 6. 
1298. Apă de colónie  // Ţarina. – 1994. – 23 apr. 
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1299. Argumentul Creangă : referitor la glotonimul limba română şi etnonimul popor român  // 
Glasul naţiunii. – 1994. – 25 nov. – P. 3; Limba maternă – floare eternă: antol. de poezii 
şi eseuri. – Ch., 2000. – P. 139-142. 

1300. Cauză principală  // Ţarina. – 1994. – 7 mai. 
1301. Când vom îndrăgi limba de stat?  // Ţara. – 1994. – 15 febr. 
1302. Ce este şi ce nu este lucrativ : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 2 dec. 
1303. Ce ne dorim de Anul Nou : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 24 dec. 
1304. Cine îi va sătura pe ruşi?  // Glasul naţiunii. – 1994. – 23 sept. 
1305. Cine n–are condiţii favorabile?  // Ţarina. – 1994. – 23 apr. 
1306. Cine reflectă şi cine reflectează : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 29 iul. 
1307. Cine şi cum mai însuşeşte limba de stat?  // Ţarina. – 1994. – 26 nov. 
1308. Conştientizarea donquijotismului: glotonimul limba mold. fixat în Constituţie  // Glasul 

naţiunii. – 1994. – 26 aug. – P. 5. 
1309. Contribuţie la cunoaşterea adevărului  // Lit. şi arta. – 1994. – 16 iun. 
1310. Cu cine faci cunoştinţă?  // Făclia. – 1994. – 4 nov. 
1311. Cu dragoste pentru limba poporului băştinaş  // Făclia. – 1994. – 10 dec. 
1312. Cu ocazia zilei de naştere  // Făclia. – 1994. – 28 oct. 
1313. Cui îi trebuie azi cartea de critică?  // Lit. şi arta. – 1994. – 1 sept. 
1314. C-un: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 26 aug. 
1315. Cuvântul unui cetăţean de treabă  // Ţarina. – 1994. – 16 apr. 
1316. Dat fiind nivelul nostru… : [eseu de cultivare a limbii]  // Ţarina. – 1994. – 30 apr. 
1317. De Anul Nou : [eseu de cultivare a limbii]  // Ţarina. – 1994. – 31 dec. 
1318. Debarasarea de rusisme  // Ţarina. – 1994. – 17 dec. 
1319. Demult şi de mult : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 23 sept. 
1320. Despre valenţe : [eseu de cultivare a limbii]  // Ţarina. – 1994. – 9 apr. 
1321. Din punct sau din punctul de vedere?: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 

24 dec. 
1322. Două exemple de exprimare defectuoasă …: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 

1994. – 2 sept. 
1323. După cât se aude… : [eseu de cultivare a limbii]  // Ţarina. – 1994. – 28 mai. 
1324. Exemplul (minunat al) rusofonilor  // Ţarina. – 1994. – 9 apr. 
1325. Familiarizarea cu dicţionarul  // Făclia. – 1994. – 10 dec. 
1326. Inclusiv noi : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 12 aug. 
1327. Înapoi la alfabetul rusesc?: [note despre mulţimea de greşeli în cărţile tipărite cu alfabet 

latin]  // Lit. şi arta. – 1994. – 17 mart. – P. 7. 
1328. Încă o dată despre  numele noastre  // Făclia. – 1994. – 11 nov. – P. 7. 
1329. Încă o dată despre numele şi prenumele noastre  // Lit. şi arta. – 1994. – 3 febr. 
1330. Între corectitudine şi neglijenţă  // Făclia. – 1994. – 19 aug. 
1331. Învăţător, profesor, profesor: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 19 nov. 
1332. Legislaţia lingvistică şi drepturile omului  // Glasul naţiunii. – 1994. – 18 mai. – P.3.  
1333. Limba e un lucru sfânt  // Viaţa satului. – 1994. – 27 aug. 
1334. Linie de pauză şi virgilă: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 17 dec. 
1335. Măsura suplimentară : [funcţiile limbii oficiale]  // Lit. şi arta. – 1994. – 20 ian. – P. 2. 
1336. Mâncătura  // Glasul naţiunii. – 1994. – 14 oct. 
1337. Ne sufocăm ori ne… salvăm?: [reflecţie pe marginea filmului televizat Vâltoarea]  // 

Glasul naţiunii. – 1994. – 16 dec. – P. 5. 
1338. Necesitatea ecoului : [atestarea sub aspectul cunoaşterii limbii române]  // Lit. şi arta. – 

1994. – 21 apr. – P. 3. 
1339. Nevoia de voinţă politică  // Glasul naţiunii. – 1994. – 15 iul. 
1340. Nicicând nu înseamnă nici când : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 7 oct. 
1341. Niciodată să nu confundăm nici odată cu  nici o dată : [eseu de cultivare a limbii]  // 

Făclia. – 1994. – 9 sept. 
1342. O condiţie a evoluţiei spirituale  // Glasul naţiunii. – 1994. – Iulie (Nr. 27). 
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1343. Odată ce nu s–au înţeles lingviştii între ei… : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 
1994. – 16 sept. 

1344. Odată şi o dată: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 14 oct. 
1345. Paradoxul paradoxurilor  // Glasul naţiunii. – 1994. – 23 sept. – P. 8. 
1346. Pe urmele lui Valentin Mândâcanu : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 3 

dec. 
1347. Pentru demnitatea limbii noastre  // Ţarina. – 1994. – 2 apr. 
1348. Pentru o Astră de mâine: [crearea în republică a societăţii Astra - O. Ghibu]  // Lit. şi 

arta. – 1994. – 20 oct. – P. 5. 
1349. Poemul pe care urmează să-l scriem  // Glasul naţiunii. – 1994. – 28 oct. 
1350. Poliptíc moldav: [eseu de cultivare a limbii]  // Ţarina. – 1994. – 2 apr. 
1351. Postscriptum la articolul Cauza principală…  // Ţarina. – 1994. – 7 mai. 
1352. Postul şi postura : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 25 nov. 
1353. Rana sângerândă  // Glasul naţiunii. – 1994. – 19 aug. 
1354. Răspuns la ancheta revistei Sud–Est  // Sud-Est. – 1994. – Nr. 3. 
1355. Sărbătoarea pe care o mai jinduim: [31 august]  // Glasul naţiunii. – 1994. – 9 sept. – 

P. 2. 
1356. Sfântă menire şi mare mâhnire : [de Ziua pedagogului]  // Glasul naţiunii. – 1994. – 30 

sept. – P. 8. 
1357. Sine qua non : [eseu de cultivare a limbii]  // Ţarina. – 1994. – 28 mai. 
1358. Starea de şah  // Glasul naţiunii. – 1994. – 22 iul. 
1359. Starea şi perspectivele limbii române  // Lit. şi arta. – 1994. – 10 mart. – P. 2. 
1360. Străini la noi acasă?  // Ţarina. – 1994. – 9 apr. 
1361. Surzi şi chiori  // Glasul naţiunii. – 1994. – 23 sept. – P. 6. 
1362. Ufologul : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 31 dec. 
1363. Veşnic nepregătiţi?  // Glasul naţiunii. – 1994. – 28 oct. 
1364. Ziua onomastică şi ziua de naştere: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1994. – 21 

oct. 
 
1995 

1365. Abordaţi problema!: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 8 apr. 
1366. Accentuaţi rădăcina!: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 20 mai. 
1367. Acordul cuvintelor: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 15 apr. 
1368. Acum un veac: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 11 febr. 
1369. Adevărul general şi particularităţile sale  //  Lit. şi arta. – 1995. – 23 febr. 
1370. Alte plurale buclucaşe : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 10 iun. 
1371. Amfiteatrul : [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 21 oct. 
1372. Apă de colónie: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 27 mai. 
1373. Arta laconismului?  // Ţara. – 1995. – 21 iul. 
1374. Atât de drag…: [dragoste pentru cuvânt ]  // Viaţa satului. – 1995. – 20 mai. 
1375. Atenţie la virgulă: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 18 febr. – P. 1. 
1376. Atestarea: [lingv. a cadrelor de conducere]  // Ţara. – 1995. – 14 iulie. 
1377. Autoadministrarea publică locală în viziunea Guvernului Republicii Moldova  // Glasul 

naţiunii. – 1995. – 12 mai. – P. 2. 
1378. Bonul patrimonial  // Glasul naţiunii. – 1995. – 14 iul. 
1379. Borderoul: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 18 mart. 
1380. Bunicul: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 19 aug. 
1381. Ca şi …cum?  // Viaţa satului. – 1995. – 1 iul. 
1382. Când se va termina şi pentru noi cel de–al doilea război mondial?  // Ţara. – 1995. – 5 

mai. 
1383. Cât poate continua o grevă?  // Glasul naţiunii. – 1995. – Apr. (Nr. 18-19). 
1384. Ce ne dorim de Anul Nou? : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 23 dec. 
1385. Ce reiese ? : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 5 aug. 
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1386. Ce va fi la 4 mai  // Glasul naţiunii. – 1995. – 21 apr. 
1387. Cei 65 deputaţi „cunoscuţi”  // Glasul naţiunii. – 1995. – 30 iun. 
1388. Ceva despre cineva: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 29 sept. 
1389. Cine ce si când duce: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 2 dec. 
1390. Concomitent cu prestarea obligaţiilor de serviciu  // Făclia. – 1995. – 8 iul. 
1391. Conferinţa de care n–a auzit Parisul : [Limba română este numele corect al limbii 

noastre, Ch., 20-21 iul. 1995]  // Ţara. – 1995. – 25 iul. 
1392. Contribuţie sau diversiune?  // Glasul naţiunii. – 1995. – Nr. 2.  
1393. Cotaş : [eseu de cultivare a limbii]  // Plugarul. – 1995. – 18 nov. 
1394. Creativitate şi inventică  // Florile dalbe. – 1995. – 2 iun. 
1395. Cu deferenţă : [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 25 iun. 
1396. Datorie dublă: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 4 mart. 
1397. De ce a fost boicotată conferinţa lingvistică : [Limba română este numele corect al limbii 

noastre, Ch., 20-21 iul. 1995]  // Ţara. – 1995. – 1 aug. 
1398. Descoperirea verbului “a infesta”: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 25 

nov. 
1399. Despre ce e vorba? : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 21 oct. 
1400. Despre retragere nu poate fi vorba  // Glasul naţiunii. – 1995. – Nr. 16. 
1401. Deznaţionalizarea  // Ţara. – 1995. – 8 aug. 
1402. Dezordine şi delapidări=Ordinul Republicii  // Ţara. – 1995. – 30 iun. 
1403. Din moment ce îţi doreşti: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 31 ian. 
1404. Din nou despre accent: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 13 mai. 
1405. Două “monstre”: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 28 ian. 
1406. Eu continuu : [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 12 aug. 
1407. Farmecul şi rostul accentului: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 6 mai. 
1408. Foaia provocatoare  // Glasul naţiunii. – 1995. – Nr. 14. 
1409. Ghizii citind ghidurile : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 28 oct. 
1410. Grupul şi grupa : [nuanţe lingv.]  // Făclia. – 1995. – 16 dec. – P. 7. 
1411. Har şi dăruire  // Ţara. – 1995. – 28 iul. 
1412. Iară piedică? Dar cât se mai poate?  // Glasul naţiunii. – 1995. – 16 iun. 
1413. Inspiraţie, muncă, dragoste: [ansamblul de dansuri Joc la 50 de ani]  // Viaţa satului. – 

1995. – 25 nov. – P. 5. 
1414. Insulele Aland şi noi  // Glasul naţiunii. – 1995. – 24 febr. 
1415. În căutarea exactităţii: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 16 sept. 
1416. În căutarea istoriei  // Glasul naţiunii. – 1995. – Iul. (Nr. 7). 
1417. În ceea ce priveşte corectitudinea…: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 7 

ian. ; 19 aug. 
1418. În paranteze fie spus…: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 9 sept. 
1419. Înaintaşii : [cărturari, originali din s. Frumuşica, Floreşti]  // Ţara. – 1995. – 5 sept. 
1420. Înaintemergătorul  // Glasul naţiunii. – 1995. – 16 iun. 
1421. Înălţimea lui Ion Ungureanu  // Glasul naţiunii. – 1995. – 28 iun. 
1422. Încă şi încă o dată despre numele noastre: [eseu de cultivare a limbii]  // Moldova 

suverană. – 1995. – 19 dec. 
1423. Înţelegi?: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 25 mart. 
1424. Învestiţii cu dreptul de a investi…: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 18 

nov. 
1425. Laşitatea şi trădarea nu vor trece  // Glasul naţiunii. – 1995. – Nr. 17 
1426. Mai învaţă cineva limba de stat?  // Ţara. – 1995. – 11 iul. 
1427. Mai pe lung…: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 18 febr. 
1428. Mai rău decât râia  // Făclia. – 1995. – 1 iul. 
1429. Meditaţii la un jubileu: [ansamblul de dansuri Joc la 50 de ani]  // Glasul naţiunii. – 

1995. – 17 nov. – P.1, 2. 
1430. Mihai Viteazul şi noi  // Glasul naţiunii. – 1995. – Aug. (Nr. 8.). – P. 1. 
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1431. Ministerul Securităţii Naţionale  // Ţara. – 1995. – 18 iul. 
1432. Monumentul de … plumb  // Făclia. – 1995. – 15 aug. 
1433. Necesitatea cultivării gustului lingvistic  // Viaţa satului. – 1995. – 9 sept. 
1434. Necesitatea discernământului: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 21 ian. 
1435. Necesitatea imunităţii : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 26 aug. 
1436. Necesitatea reacţiei adecvate: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 15 

apr. 
1437. Nicolae Mătcaş, un însetat de sublim  // Patria tânără. – 1995. – 28 oct. 
1438. Nivel, niveluri, nivele: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 25 febr. 
1439. Nostalgia gloriei: Ansamblu Academic Naţional de  dansuri populare Joc la 50 de ani  // 

Lit. şi arta. – 1995. - 23 nov. – P. 6. 
1440. Nu te râde, omule! : [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 5 aug. 
1441. Obsesia unei inepţii: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 4 mart. 
1442. Omul însuşi: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 3 iun. 
1443. Oportunitatea şi (in)utilitatea unei conferinţe: [despre conf. Limba română este numele 

corect al limbii noastre, Ch., 20-21 iul. 1995]  // Glasul naţiunii. – 1995. – 28 iun. – P. 
3. 

1444. Or: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 4 febr. 
1445. Palma  // Ţara. – 1995. – 15 aug. 
1446. Patriotism şi naţionalism la români (răspuns la anchetă)  // Contrafort. – 1995. - Nr. 13. 

- P. 8-9. 
1447. Pentru angajaţii din serviciile  rutiere  // Glasul naţiunii. – 1995. – Nr. 8. – 17 febr. 
1448. Peste o habă!: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 11 mart. 
1449. Pilonii Unirii  // Glasul naţiunii. – 1995. – 20 ian. – P. 1, 8. 
1450. Pluralul şi mendrele sale : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 3 iun. 
1451. Postfaţă la Congresul bibliotecarilor  // Glasul naţiunii. – 1995. – Oct. (Nr. 43). – P. 8. 
1452. Postfaţă la o zi  // Ţara. – 1995. – 16 iun. 
1453. Prestigiul nepătat  // Lit. şi arta. – 1995. – 20 iun. 
1454. Prin greutăţi spre…stele?  // Patria tânără. – 1995. – 3 nov. 
1455. Punctul culminant [al activităţii lingvistului Valentin Mândâcanu]  // Lit. şi arta. – 1995. 

– 27 iun. – P. 5. 
1456. Puterea a patra  // Glasul naţiunii. – 1995. – 28 iun. 
1457. Recuperarea demnităţii noastre: [ecou la mesajul lui M. Snegur Limba română este 

numele corect al limbii noastre]  // Lit. şi arta. – 1995. – 1 iun. – P. 3. 
1458. Revenirea la subiect  // Glasul naţiunii. – 1995. – 5 mai. 
1459. Rostirea adevărului întreg  // Glasul naţiunii. – 1995. – Nr. 17. 
1460. Ruşii au înţeles. Dar noi?  // Ţara. – 1995. – 9 iun. 
1461. Să divorţăm de soţii!: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 18 mart. 
1462. Să înverzim plaiul? : [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 15 iul. 
1463. Să nu batem apa-n pive! : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 17 iun. 
1464. Să nu comitem greşeli: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 4 febr. 
1465. Să nu facem pe deşteptul: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 11 nov. 
1466. Să nu stăm deoparte: [eseu de cultivare a limbii]  // Viaţa satului. – 1995. – 28 ian. 
1467. Salahorii destinului nostru  // Făclia. – 1995. – 25 aug. 
1468. Salvatorii prestigiului nostru  // Glasul naţiunii. – 1995. – Nr. 16 
1469. Schilodirea  // Ţara. – 1995. – 23 iun. 
1470. Scriitorii: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 7 ian. 
1471. Separatismul: [despre starea social-politică din ţară]  // Glasul naţiunii. – 1995. – 

Iun.(Nr. 25). 
1472. Spre noi înşine  // Lit. şi arta. – 1995. - 12 ian. 
1473. Susţinerea colocviului: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 14 ian. 
1474. Trecerea cuvintelor dintr-un rând în altul: [eseu de cultivare a limbii]  // Glasul naţiunii. 

– 1995. – Iun. (Nr. 25) 



 108

1475. Unde joacă moldovenii?  // Ţara. – 1995. – 22 sept. 
1476. Vânzarea armamentului către Irak: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 25 

mart. 
1477. Violarea superlativului : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 30 sept. 
1478. Vis-a-vis şi sensurile sale: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1995. – 11 mart. 
1479. Zborul frânt al limbii române : [Soc. Limba noastră la 5 ani]  // Flux. – 1995. – 25–31 

aug. – P. 14-15. 
1480. Zilele Onisifor Ghibu în Republica Moldova  // Glasul naţiunii. – 1995. – Iun. (Nr. 25). – 

P. 2. 
 
1996 

1481. Acordorul, acordorii, acordoarele: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 5 
dec. 

1482. Adevărul despre Nicolae Corlăteanu  // Luceafărul. – 1996. – 12 dec. 
1483. Adevărul despre şi pentru noi: [reluare din Lit. şi arta]  // Limba Română. – 1996. – Nr. 

5-6; Lit. şi arta. – 1996. – 5 dec. 
1484. Adevăruri şi subtilităţi lingvistice  // Lit. şi arta. – 1996. – 18 iul. 
1485. Amnistía: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 21 sept 
1486. Analele de la Chişinău şi cele de la Costeşti: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 

1996. – 19 oct. 
1487. Ascensorul, alimentara şi…lucrul: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 12 oct. 
1488. Atât…, cât (şi)…  // Făclia. – 1996. – 10 febr. 
1489. Atragem atenţia dumneavoastră asupră unei greşeli: [eseu de cultivare a limbii]  // 

Făclia. – 1996. – 27 iul. 
1490. Bucluc cu atragerea atenţiei: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 19 

nov.; Limba Română. – 2000. – Nr. 6-12. – P. 62. 
1491. Cam vreo? : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 14 dec. 
1492. Carevasăzică: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 14 sept. 
1493. Cavaler al adevărului despre noi: [evocare a personalităţii lingv. Ion Dumeniuk]  // 

Luceafărul. – 1996. – 7 mai. 
1494. Cămăşile: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 9 nov. 
1495. Cărturar de seamă: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 20 iunie 
1496. Când voi vota pentru Valeriu Matei  // Glasul naţiunii. – 1996. – 13 nov. 
1497. Cât ţine o alocuţiune? : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 22 iunie 
1498. Ce acorzi şi ce…acordezi: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 31 aug. 
1499. Centru al literaturii naţionale româneşti: [viaţa literară a Chişinăului sec. al XIX-lea şi 

XX-lea]  // Moldova. – 1996. – Nr. 7-8. - P. 10-14. - Coaut.: Vasile Ciocanu. 
1500. Chintalul: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 2 nov. 
1501. Colegul nostru, prieten cu adevărul: [evocare a personalităţii lingv. Ion Dumeniuk]  // 

Limba Română. – 1996. – Nr. 2. – P. 9-10. 
1502. Cotaş: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 15 aug. 
1503. Cu atât…, cu cât!  // Făclia. – 1996. – 3 febr. 
1504. Cuvântul lui Nicolae Corlăteanu: [rec. la cartea de memorii a lui Nicolae Corlăteanu. 

Răspântii. – Ch., 1995]  // Luceafărul. – 1996. – 21 mai. 
1505. Cuvântul unui discipol  // Omagiu academicianului Nicolae Corlăteanu. – Ch., 1995. 
1506. De ajuns: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 21 dec. 
1507. De ce nu voi vota pentru Lucinschi  // Glasul naţiunii. – 1996. – 25 sept. – P. 3. 
1508. Deosebirea dintre între şi dintre: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 25 

mai. 
1509. Etcétera : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 17 febr. 
1510. Expresia demnităţii noastre  // Glasul naţiunii. – 1996. – Iun. (Nr. 24). 
1511. Fenomenul Nicolae Sulac  // Luceafărul. – 1996. – 5 sept. – P. 4. 
1512. Fidelitatea necesară: [despre rev. Limba Română]  // Lit. şi arta. – 1996. – 21 mart. 
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1513. Filozoful ne schimbă la faţă: [referinţe la viaţa şi activitatea lui Emil Cioran]  // 
Luceafărul. – 1996. – 11 apr. 

1514. Fisa de telefon: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 12 sept. 
1515. Ieşim toţi la alegeri !  // Glasul naţiunii. – 1996. – 18 sept. 
1516. Indiferenţa, intransingenţa şi amnistía: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 

28 sept. 
1517. Inerent nesfârşită, linia ascensiunii… [compoz. şi interpretului de muzică de estradă 

Mihai Toderaşcu]  // Luceafărul. – 1996. – 25 iun. – P.6. 
1518. Ion Dumeniuk şi noi : [savant, pedagog]  // Glasul naţiunii. – 1996. - Mai (Nr. 18). - P. 

1. 
1519. Ion Pelivan : [prez. succintă a personalităţii]  // Luceafărul. – 1996. – 28 mart. 
1520. În căutarea unei alte soluţii: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 24 oct. 
1521. În culise: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 8 aug. 
1522. În pofida tuturor greutăţilor  // Luceafărul. – 1996. – 12 dec. 
1523. Încontinuu: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 6 ian. 
1524. Întâiul mare poem al unui popor  // Luceafărul. – 1996. – 27 iun. 
1525. Învăţătoarele şi profesoarele: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. –11 mai. 
1526. Îşi susţine oare Petru Lucinschi susţinătorii?  // Lit. şi arta. – 1996. – 24 oct. – P. 3. 
1527. La bunici: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 5 oct. 
1528. Limba e un lucru sfânt  // Făclia. – 1996. – 6 apr.  
1529. Luminile şi culorile vetrei părinteşti: [schiţă despre creaţia plasticianului Gheorghe 

Oprea]  // Luceafărul. – 1996. – 29 aug. 
1530. Melomanii… muzicii? : [eseu de cultivare a limbii]  // Flux. – 1995. – 1 mai. 
1531. Mestecătorul şi amestecătorul: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 15 

oct. 
1532. Necesitatea reprizei  // Făclia. – 1996. – 8 iun. 
1533. Noi şi minoritarii  // Lit. şi arta. – 1996. – 12 sept. 
1534. O nimica toată?  // Făclia. – 1996. – 24 febr. 
1535. Ocupă-te de ce doreşti, numai nu te….ocupa: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 

1996. – 20 ian. 
1536. Oficial şi fără surprize  // Glasul naţiunii. – 1996. – 11 sept. 
1537. Omul de excepţie al culturii româneşti: [Nicolae Iorga, viaţa şi activitatea]  // 

Luceafărul. – 1996. – 4 iun. 
1538. Oniromanţia: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 9 dec. 
1539. Pentru  lectură şi învăţătură  // Luceafărul. – 1996. – 24 dec. 
1540. Personalitate de valoare europeană [Nicolae Milescu Spătaru]  // Luceafărul. – 1996. – 

30 mai. 
1541. Pledoarie pentru jenă: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 29 aug. 
1542. Precizaţi sensul cuvintelor…: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 1 iun. 
1543. Rabdomanţia: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 23 nov. 
1544. Răspuns lucinschiştilor: [publ.]  // Glasul naţiunii. – 1996. – 9 oct. – P. 6. 
1545. Sala de festivităţi: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 18 mai. 
1546. Salvarea abia jinduită  // Glasul naţiunii. – 1996. – 28 aug. 
1547. Să nu inducem lumea în eroare: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 23 

mart. 
1548. Scriitorii şi… condeierii: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 6 iul. 
1549. Şi ori sau? : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 13 ian. 
1550. Tentaţia revelaţiei: [privire de ansamblu asupra apariţiei Nr. 6 din 1995 al rev. Limba 

Română şi al sumarului general al publicaţiei pentru anii 1994-1995]  // Lit. şi arta. – 
1996. – 1 febr. – P.7. 

1551. Un adjectiv, o locuţiune şi noi: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 16 nov. 
1552. Un album de zile mari : [prez. succintă a alb. filatelistic Mihai Eminescu de Iurie Grecov]  

// Luceafărul. – 1996. – 6 aug. 
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1553. Un component esenţial al destinului nostru  // Luceafărul. – 1996. – 12 iul. 
1554. Un numeral “cu bucluc” : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 24 aug. 
1555. Un portavoce, două portavoce…: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 13 

aug. 
1556. Unde se tipăresc totuşi cărţile? : [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 29 

iunie 
1557. Urma alege: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1996. – 22 aug. 
1558. Viaţa Românească: [evocarea istoriei şi evoluţiei rev.]  // Luceafărul. – 1996. – 22 mart. 
1559. Vreo mie de oameni: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1996. – 3 aug. 

 
1997 

1560. Anticamera: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1997. – 16 ian. 
1561. Aripa, aripile şi… noi: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1997. – 19 aug.  
1562. Cât să mai discutăm despre cât? : [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1997. – 

23 oct. 
1563. De la Nistru pân’ la Sena  // Lit. şi arta. – 1997. – 23 oct. 
1564. Indicele şi indiciul: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1997. – 16 dec. 
1565. Interesat şi cointeresat: [eseu de cultivare a limbii]  // Făclia. – 1997. – 11 ian.; 

Luceafărul. – 1997. – 4 nov. 
1566. În medie: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1997. – 30 ian. 
1567. Înnoire de dragul înnoirii: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1997. – 23 ian. 
1568. Nu numai pentru şcolari  // Luceafărul. – 1997. – 3 iul. 
1569. O săptămână: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1997. – 21 aug. 
1570. Performanţa şi apogeul  // Luceafărul. – 1997. – 1 mai.  
1571. Să nu ne pomenim destinaţi predestinării: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 

1997. – 10 iun. 
1572. Să vă colindăm?  // Luceafărul. – 1997. – 25 dec. 
1573. Simbol al demnităţii noastre naţionale : (la trecerea din viaţă a pământeanului nostru 

Grigore Filip-Lupu) : [publicist]  // Lit. şi arta. - 1997. - 17 apr. - P. 5. 
1574. Un chintal, două chintale: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1997. – 26 aug.  
1575. Unde-i g  n-are ce căuta j: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1997. – 17 apr. 

 
1998 

1576. A intitula, intitulare: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 12 mart. 
1577. A intona,  intonare: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 17 mart. 
1578. A traumatiza, traumatizare: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 23 iun. 
1579. Adevărata zestre: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 30 iul. 
1580. Adineaori şi odinioară: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 24 mart. 
1581. Aerul din biserică: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 16 apr. 
1582. Cadou pentru adulţi: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 23 iul. 
1583. Când înserăm şi când inserăm: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 10 

febr.  
1584. Cât se poate să tapaţi? : [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 11 iun. 
1585. Chestionar LA : referinţe la anul literar’97  // Lit. şi arta. – 1998. – 19 febr. – P. 2. 
1586. Cine taxează şi cine – nu prea: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 7 

iul. 
1587. Competenţă, obiectivitate şi devotament  // Lit. şi arta. – 1998. – 24 dec. 
1588. Din nou despre accent? : [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 4 iun. 
1589. Fluieraşii cu fluieraşele lor: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 6 iul. 
1590. Greşeli care ne-ar putea învăţa multe… : [rec. la Dicţionarul greşelilor de limbă de 

Valentin Guţu]  // Lit. şi arta. – 1998. – 9 apr. 
1591. Importanţa şi valoarea unei enciclopedii…  // Lit. şi arta. – 1998. – 19 febr. 
1592. Indemnizaţia: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 24 febr. 
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1593. În aşteptarea microautobuzului: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 28 
mai. 

1594. Înconjuraţi-vă cu oameni buni!: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 31 
mart. 

1595. Învechit în rele şi în vicii: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 14 mai. 
1596. Pentru un parlament eficient: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 14 

iul. 
1597. Sărbătoare  naţională cu denumire corectă  // Lit. şi arta. – 1998. – 2 apr. 
1598. Sunăm? Telefonăm? : [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1998. – 30 iun. 

 
1999 

1599. Actualitatea de mult stringentă a unui manual : [rec. la cartea Cultura comunicării de A. 
Palii]  // Moldova suverană. – 1999. – 23 iun. – P. 4. 

1600. Alandala: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 30 oct. 
1601. Alineatul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 23 febr. 
1602. Antimonolog  // Luceafărul. – 1999. – 3 sept. 
1603. Antimonolog. Limba de după sărbători  // Luceafărul. – 1999. – 1 oct.¸15 oct.  
1604. Antimonolog-1  // Luceafărul. – 1999. – 30 iul. 
1605. Antimonolog-2  // Luceafărul. – 1999. – 6 aug. 
1606. Artisticitatea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 1 oct. 
1607. Ascendenţa şi ascensiunea: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 23 oct. 
1608. Atare, ca atare: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 5 nov. 
1609. Ca nuca de …perete: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 17 dec. 
1610. Cartomanţia: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 10 dec. 
1611. Casa Limbii Române la Ungheni  // Luceafărul. – 1999. – 4 mart. 
1612. Călăuză pentru toţi: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 1. 
1613. Căldura şi frumuseţea felicitărilor: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 25 

dec. 
1614. Când articolul este de prisos: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – 

Nr. 1. 
1615. Când nu-ţi ajunje ceva…: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 25 

mai. 
1616. Când verbul a merge nu prea… „merge”: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 

1999. – 11 febr. 
1617. Cât e ora : [eseuri de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 3-5. – P. 96-

97. 
1618. Câte fluiere-s pe lume…: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1999. – 21 ian. 
1619. Cerc vicios  // Luceafărul. – 1999. – 27 aug. 
1620. Cerc vicios: [către Sărbătoarea Naţională Limba noastră]  // 31 August. – 1999. – P. 6. 
1621. Chiar să nu ştii cum te cheamă? : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 30 

aug. 
1622. Cine absolvă şi cine absolveşte: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. 

– 8 iun. 
1623. Ciubucul: [eseuri de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 3-5. – P. 97-98. 
1624. Climatul  // Situaţia sociolingvistică din R. S. S. M., reflectată în presa periodică (1987-

1989). – Ch., 1999. – Vol. 1. - P. 203-208. 
1625. Condiţie esenţială a statului  // Moldova suverană. – 1999. – 13 iul. 
1626. Confortabilitate şi ciupercoman: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. 

– 24 sept. 
1627. Conjugarea eforturilor  // Luceafărul. – 1999. – 4 febr. 
1628. Conştientizarea greşelii: [eseuri de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 

3-5. – P. 95-96. 
1629. Contribuţia literaturii [la dezvoltarea limbii]  // Lit. şi arta. – 1999. – 11 mart. 
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1630. Crénvurştii: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 13 nov. 
1631. Cu faţa spre limba acestui pământ  // Luceafărul. – 1999. – 11, 16 mart. 
1632. Cu privire la respectarea legislaţiei lingvistice  // Lit. şi arta. – 1999. – 27 apr. 
1633. Cultura propriu-zis românească: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1999. – 16 

mart. 
1634. Datorită = mulţumită: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 29 iun. 
1635. De unde se iau cuvintele noi?  // Vocea poporului. – 1999. – 3 dec. 
1636. De–a pururi sfântă : [reflecţii despre limba română]  // Moldova suverană. – 1999. – 26 

aug. 
1637. Debarasoarea: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 20 nov. 
1638. Defectat,-ă: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 15 iunie 
1639. Deseară: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 16 febr. 
1640. Desperarea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 2 febr. 
1641. Destins, distins: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 6 apr. 
1642. Dicţionare avem! Rămâne să le răsfoim  // Luceafărul. – 1999. – 2 iul. 
1643. Diploma : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 31 iul. 
1644. Doriţi un tort? : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 27 nov. 
1645. Două porţii de hot dog : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 6 nov. 
1646. Două vinuri cu bucluc: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 10 

mart. 
1647. Eu determin, tu determini…: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 1 

iun. 
1648. Fără „concluzii finale”: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1999. – 17 sept. 
1649. Fără doar şi poate: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 18 mai. 
1650. Finanţele şi legislaţia lingvistică  // Luceafărul. – 1999. – 13 aug. 
1651. Folosul şi plăcerea unei îndeletniciri simple: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea 

poporului. – 1999. – 22 oct. 
1652. „Fonul”  şi afonia noastră: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 

1. – P. 47-48. 
1653. Ghiveci cu hrişcă: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 16 oct. 
1654. Glaciar,-ă : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 8 oct. 
1655. Greşeală de neiertat: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 12 nov. 
1656. Greşeală de tipar? : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 26 nov. 
1657. Iarăşi despre termeni şi termene: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 

1999. – 13 iul. 
1658. Imperativul numărul unu: acţiunea  // Situaţia sociolingvistică din R. S. S. M., reflectată 

în presa periodică (1987-1989). – Ch., 1999. – Vol. 1. – P. 94. 
1659. Importanţa contextului: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 3-

5. – P. 94-95. 
1660. Instituţia de învăţământ superior: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 21 

aug. 
1661. Îl cunoaşteţi bine pe Klaus Heitmann?: [rec. la cartea Limba şi politica în Republica 

Moldova]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 10. – P. 100-102. 
1662. În atenţia întregii lumi  // Lit. şi arta. – 1999. – 30 sept. 
1663. În culise [eseuri de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 3-5. – P. 98. 
1664. În Ţara Fagilor  // Luceafărul. – 1999. – 23 febr. 
1665. Încă o dată despre absolvi şi absolveşti: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. 

– 7 aug. 
1666. Încetaţi odată “cătăitul”: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 11 sept. 
1667. Jurnalişti în … ţeapa urii  // Lit. şi arta. – 1999. – 21 ian. 
1668. La sugestia lui Axentie Blanovschi: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 4 

sept. 
1669. Licenţe şi licenţe: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 15 oct. 
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1670. Limba nu este numai a scriitorilor şi a învăţătorilor...  // Situaţia sociolingvistică din R. 
S. S. M., reflectată în presa periodică (1987-1989). – Ch., 1999. – Vol. 1. – P. 246-253. 

1671. Limbaj comun : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 6 iul. 
1672. Lipsa de consecvenţă şi de voinţă  // Luceafărul. – 1999. – 23 iul. 
1673. Manifestarea şi manifestaţia: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 

20 iul. 
1674. Mediul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 16 mart. 
1675. Monitor, monitori, monitoare: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 11 dec. 
1676. Ne agităm sau facem (cuiva) agitaţie?: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. 

– 1999. – 10 sept. 
1677. Ne angajăm: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 9 febr. 
1678. Necesitatea efortului intelectual  // Capitala. – 1999. – 17 iul. 
1679. Neîndoielnicul ghips: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 2 mart. 
1680. Nevoia de reevaluare  // Luceafărul. – 1999. – 24 dec. 
1681. Nu e obligator să fii profesoară…: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 9 

oct. 
1682. Nu luaţi câmpiile! : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 27 apr. 
1683. O chestie cu «frontieri»: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 3 

aug. 
1684. O săptămână: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 17 sept. 
1685. Odă laconismului: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 10. – P. 

38-39. 
1686. Ordon, ordonezi...: [eseu de cultivare a limbii]  // Moldova suverană. – 1999. – 3 iul. 
1687. Orice s-ar întâmpla: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 1999. – 4 mart. 
1688. Pe urmele unei gafe: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 29 oct. 
1689. Pentru mesaje exacte: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 25 sept. 
1690. Pentru o conlucrare activă şi eficientă  // Lit. şi arta. – 1999. – 9 sept. 
1691. Postfaţă la un spectacol  // Lit. şi arta. – 1999. – 1 ian. 
1692. Preocupările Direcţiei Limbilor  // 31 August. – 1999. – 31 aug. – P. 1, 4. 
1693. Preşedintele: [Heidar Aliev vs. Petru Lucinschi]  // Luceafărul. – 1999. – 6 aug. 
1694. Promotor al adevărului ştiinţific : Raymund Piotrowski şi noi  // Luceafărul. – 1999. – 12 

ian. 
1695. Puşchin de pe strada Puşkin: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 

19 nov. 
1696. Răsculiocirea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 27 aug. 
1697. „Realizările” continuă: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 27 iul. 
1698. Românofobia, un indiciu al inculturii: [reflecţii pe teme de lingvistică]  // Luceafărul. – 

1999. – 22 oct. 
1699. Rusofonii au ocupat toate locurile  // Lit. şi arta. – 1999. – 4 febr. 
1700. Să corectăm greşelile comise în promovarea limbii române  // Limba Română. – 1999. – 

Nr. 6-8.- P.30-31. 
1701. Să ne dezbărăm: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 11 mai. 
1702. Să nu “înverzim” cumva plaiul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. 

– 23 mart. 
1703. Să reuşim: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 22 iun. 
1704. Sărbătoare care nu ne-ar trebui: [cuvântare ţinută la 31 august 1999 în faţa conducerii 

Republici Moldova şi a publicului adunat la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt]  // 
Flux. – 1999. – 10 sept. 

1705. Se găsesc locuri şi pentru noi  // Lit. şi arta. – 1999. – 25 febr. 
1706. Sensul doleanţelor: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 1999. – 4 mai. 
1707. Sensurile cuvântului rusesc sobacika: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 

18 sept. 
1708. Superior, -oară: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 18 dec. 
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1709. Temelia revirimentului: [eseu de cultivare a limbii]  // Lit. şi arta. – 1999. – 23 sept. 
1710. Timpul lui Moş Crăciun: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 1.- 

P. 45-46. 
1711. Umerii şi umerele; Bruionul, ciorna, maculatorul; Prealabul, preliminar, preventiv; 

Sensurile şi evoluţia sistematizării; Imperativul acordului; La bunici  // Limba Română. – 
1999. – Nr. 6-8. – P. 138-142.  

1712. Un cât urât: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 1. – P. 48. 
1713. Un cotlet: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 1999. – 4 dec. 
1714. Un fon care nu este fon: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 1999. – Nr. 1. 

– P. 46. 
1715. Un întreg minister încalcă legislaţia  // Moldova suverană. – 1999. – 12 aug. 
1716. Un ministru care vrea să pună limba română în capul mesei  // Luceafărul. – 1999. – 18 

iun. 
1717. Urare cu doleanţă  // Moldova suverană. – 1999. – 4 mai. 

 
2000 

1718. A intitula, intitulare: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 5 dec. 
1719. A intona, intonare: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 12 dec. 
1720. A îngenunchea, îngenunchere: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 5 

febr.; Vocea poporului. – 2000. – 28 nov. 
1721. A mia oară despre numele noastre: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 

13 mai. 
1722. A traumatiza, traumatizare: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 20 aug. 
1723. Acordul, acordorii şi acordoarele: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 21 

iun. 
1724. Acorzi, acordezi? : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 27 mai. 
1725. Alineatul: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 15 mart. 
1726. Aluatul pentru tort sau călătorul fără bilet: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 

2000. – 25 nov. 
1727. Anticamera: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 26 apr. 
1728. Apropiate prin formă şi îndepărtate prin sensuri: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. 

– 2000. – 13 sept. 
1729. Aripa, aripile şi noi: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 24 oct. 
1730. Atare şi ca atare: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2000. – Nr. 6-12. – 

P. 65. 
1731. Atât…, cât (şi)… : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 26 iul. 
1732. Autoproclamatele doamne: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 18 

febr. 
1733. Auzeliştea: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 20 sept. 
1734. Bucluc cu atragerea atenţiei: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2000. – 

Nr. 6-12. – P. 62. 
1735. Calvarul limbii române  // Capitala. – 2000. – 31 aug. – P.8. 
1736. Cămăşile: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2000. – Nr. 6-12. – P. 64. 
1737. Când articolul e de prisos: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 23 dec. 
1738. Cât se poate să tapaţi: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 31 oct. 
1739. Ce denunţă un anunţ: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 14 ian. 
1740. Ce nu vă aranjează? : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 11 

febr. 
1741. Ce privim? : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 23 iun. 
1742. Ce şi pe cine manipulăm : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 7 iun. 
1743. Cine, când şi cum ne va proteja?  // Lit. şi arta. – 2000. – 19 oct. – (retipărire din 

Tineretul Moldovei . – 2000. – 7 oct.). 



 115

1744. Cine taxează şi cine – nu prea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. 
– 21 nov. 

1745. Comanditarul: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 8 iul. 
1746. Condiţie esenţială a unităţii statului  // Unitatea poporului Republicii Moldova şi 

problema identităţii etnice. – Ch., 2000. – P. 166-168. 
1747. Conştientizarea greşelii: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 18 nov. 
1748. Contribuţii la dezvoltarea terminologiei  // Moldova suverană. – 2000. – 2 iul. 
1749. Cu atât (mai mult), cu cât…: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 29 iul. 
1750. Cu atât…, cu cât…: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 2 aug. 
1751. Cu cât mai sus? : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 11 iul. 
1752. Cu propriii ochi: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 28 iul. 
1753. Cuvântul - avere inamisibilă: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 12 ian. 
1754. Dacă suntem urmaşi ai lui Eminescu… : [aspecte lingvistice]  // Luceafărul. – 2000. – 21 

iun. – P. 11. 
1755. Despre numele oamenilor de cultură: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 

19 iul. 
1756. Destinat, predestinat: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 5 mai. 
1757. Discursul de decepţie: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 19 ian.; 31 

August. – 1999. – 31 aug. 
1758. Două vinuri cu bucluc: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 4 aug. 
1759. Dumneata: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 3 oct. 
1760. Etcétera: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 5 apr. 
1761. Eu însumi: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 30 iun. 
1762. Fabrica nu e uzină: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 14 iul. 
1763. Fără doar şi poate: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 25 mart. 
1764. Fisa de telefon: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 11 mart. 
1765. Foarfecele: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 23 aug. 
1766. Formula naţională corectă de prezentare: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 

2000. – 5 iul. 
1767. Garderoba şi garderobul: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 26 sept. 
1768. Ghinioanele pronumelui posesiv său (sa) : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea 

poporului. – 2000. – 21 ian. 
1769. Grupul şi grupa: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 21 oct. 
1770. Indemnizaţia: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 19 aug. 
1771. Indicele şi indiciul: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 11 nov. 
1772. Introducere în antonimie: [rec. la dicţ. alcătuit de Elena Grosu]  // Moldova suverană. – 

2000. – 24 oct. 
1773. Inveterat, -ă: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 12 aug. 
1774. În aşteptarea microbuzului: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 

24 mart. 
1775. În  medie: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 6 mai. 
1776. În paranteze fie spus…: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 8 nov. 
1777. Încă o dată despre portavoce: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 

25 febr. 
1778. Încontinuu: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 22 apr. 
1779. Înserăm şi inserăm : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 4 mart. 
1780. Între şi dintre: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2000. – Nr. 6-12. – P. 

63. 
1781. Învăţătoarele şi profesoarele: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2000. – 

Nr. 6-12. – P. 62-63. 
1782. Învestiţi cu dreptul de a investi…: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 11 

oct. 
1783. Joc-ul înainte şi după sărbătoare  // Capitala. – 2000. – 15 nov. – P.5. 
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1784. La terminologie reste un problème en République de Moldova  // La terminologie en 
Roumanie et en République de Moldova. – Cluj–Napoca, 2000. – P. 17-19. – În lb fr. 

1785. Li le oferă: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 5 aug. 
1786. Liant al tuturor cetăţenilor  // Moldova suverană. – 2000. – 15 aug. 
1787. Manifestaţia şi manifestarea: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2000. – 

Nr. 6-12. – P. 64-65. 
1788. Măsuraţi-vă temperatura: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 7 

apr. 
1789. Mediul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 28 apr. 
1790. Meteoromanţia: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 5 aug. 
1791. Misterul şi vraja nuvelei : [rec. la cartea Gust de mătrăgună de Victor Banaru]  // Glasul 

naţiunii. – 2000. – Nr. 11, 14 iun. 
1792. Ne angajăm: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 22 nov. 
1793. Ne înconjurăm cu oameni buni: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. 

– 11 mart. 
1794. Necesitatea reprizei: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 26 febr. 
1795. Nevăzătorul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 28 ian. 
1796. Nici ! : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 14 apr. 
1797. Nu bateţi apa-n pive! : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 31 

mart. 
1798. Nunta de aur, de argint şi…: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 

26 mai ; Limba Română. – 2002. – Nr. 4-6. – P. 87. 
1799. O chilă de cartofi : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 29 ian. ; Vocea 

poporului. – 2000. – 14 nov. 
1800. Ordoni, ordonezi…: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 25 aug.  
1801. Orice s-ar întâmpla: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 19 mai. 
1802. Orzurile, oarzele: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 10 iun. 
1803. Pe cine (-l) suni? Cui telefonezi? : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 

2000. – 3 mart. 
1804. Pledoarie pentru jenă: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 18 mart. 
1805. Reabilitarea lui Nicanor Babără: [doctor habilitat în filologie]  // Lit. şi arta. – 2000. – 12 

oct. 
1806. Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate: [eseuri de cultivare a limbii]  // Limba 

Română. – 2002. – Nr. 1-3. – P.6-8; Vocea poporului. – 2000. – 19 sept. 
1807. Rolul funcţional al limbii de stat în procesul de integrare  // Procesele integraţioniste din 

Rep. Moldova: elab. strategiei naţ.: materialele conf. int. mart. 2000; Lit. şi arta. – 
2000. – 30 mart. – P. 2. 

1808. Sala de festivităţi: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2000. – Nr. 6-12. – 
P. 63-64. 

1809. Salvarea noastră suntem noi înşine: [lb. rom. şi drepturile ei în  Republica Moldova]  // 
Lit. şi arta. – 2000. – 31 aug. – P.1-2. 

1810. Să  nu inducem lumea în eroare: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 
2000. – 20 apr. 

1811. Să nu (-l)  facem pe deşteptul: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 14  
apr. 

1812. Sărbătoare de plantare a  arborilor şi arbuştilor: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. 
– 2000. – 1 apr. 

1813. Sensibilitate şi imaginaţie  // Lit. şi arta. – 2000. – 7 dec. 
1814. Spre armonia jinduită  // Moldova suverană. – 2000. – 25 mai. 
1815. Spre regretul nostru: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 12 sept. 
1816. Stare jalnică la bănci  // Moldova suverană. – 2000. – 20 iul. 
1817. Subtilităţi privind... numele şi prenumele noastre: [eseu de cultivare a limbii]  // 

Capitala. – 2000. – 24 mai. 
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1818. Ştiu oare comuniţtii ce vor? : [eseu de sociolongvistică]  // Lit. şi arta. – 2000. – 18 
mai. 

1819. Tipii, tipurile şi prototipurile: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 
17 mart. 

1820. Tu uitaseşi, noi uitaserăm: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 2 dec. 
1821. Tu, nepoate,  şi dumneavostră, oameni buni! : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 

2000. – 20 dec. 
1822. Un adverb ignorat: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 22 ian.; Vocea 

poporului. – 2000. – 7 nov. 
1823. Un an, o lună, o săptămână: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 3 iun. 
1824. Urările acestea le-a alcătuit poporul…: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 

1 ian. 
1825. Viza de reşedinţă: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 21 iul. 
1826. Vladimir Curbet, publicist: [rec. la cartea Curbet V. Grai şi tradiţii ne-au unit, Ch., 2000]  

// Moldova suverană. – 2000. – 13 dec. 
1827. Vorbire “din auzite” : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 29 nov. 
1828. Vorbitor scurt? : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2000. – 2 iun. 
1829. Vreo : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 12 febr. 
1830. Vreo mie de oameni: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 19 febr. 
1831. Zarzărul, caisul şi  piersicul: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2000. – 17 iun. 

 
2001 

1832. A (se) achita: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 17 iul. 
1833. A (se) întrauzi: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 13 febr. 
1834. A (se) răsfira, răsfirare: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 20 ian. 
1835. A depăna şi a depana: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 11 

sept. 
1836. A retrăi: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 6 ian. 
1837. Acordul arhinecesar: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 2 dec. 
1838. Acuta necesitate a semnelor de punctuaţie: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 

2001. – 20 iun. 
1839. Adevărata zestre: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 24 febr. 
1840. Adineaori şi odinioară: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 14 febr. 
1841. Aforisticitatea: [eseu de cultivare a limbii]  // Septentrion literar (Cernăuţi). – 2001. – 

Nr. 3–5. - P. 26; Vocea poporului. – 2001. – 23 ian. 
1842. Ai cui sunt autorii? : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 14 iul. 
1843. Al, a, ai, ale: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 8 aug. 
1844. Amnistia: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 27 ian. 
1845. Apropiate prin formă, dar îndepărtate prin sensuri: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea 

poporului. – 2001. – 26 iun. 
1846. Argumentul  Zamfir Arbore  // Luceafărul. – 2001. – 14 dec. – P. 11.  
1847. Artisticitatea: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 17 febr. 
1848. Aş: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 3 nov. 
1849. Avem a face = avem de-a face: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 24 

mart. 
1850. Â, â: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 8 dec. 
1851. Batonul de salam: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 10 nov. 
1852. Cacofoniile: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 4 aug. 
1853. Carevasăziccă: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 18 sept. 
1854. Către colegii de la radio: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 11 aug. 
1855. Când verbul a merge nu… merge: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 17 

mart. 
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1856. Ceea ce serveşte drept exemplu: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 8 
sept.  

1857. Ce-i cu dânsul, cei cu dânsa? : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 25 iul. 
1858. Colind, colindă, colindeţ: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 25 

sept. 
1859. Confortabilitate şi ciupercoman: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 28 

febr. 
1860. Coniacul: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 13 iun. 
1861. Contribuţii terminologice: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 1 

mai; 23 oct. 
1862. Culme a neruşinării şi a lipsei de recunoştinţă: [despre proiectul de statut al limbii ruse 

în R. M. ]  // Lit. şi arta. – 2001. – 22 febr. – P. 5.  
1863. Cultura propriu-zis românească: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 21 

mart. 
1864. Dar… a corecta greşelile? (1) : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 3 

mart. 
1865. Dar… a corecta greşelile? (2) : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 10 

mart. 
1866. Dar… a corecta greşelile? : [eseu de cultivare a limbii]  // Basarabia. – 2001. – Nr. 1–7. 

– P. 180-183. 
1867. De aceea: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 4 iul. 
1868. De dragul rimei: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 7 febr. 
1869. Decent, -ă: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 18 iul. 
1870. Defăimarea unui eminent lingvist rus : [Raymund Piotrowski]  // Lit. şi arta. – 2001. – 

24 mai. 
1871. Deschizătorul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 13 mart. 
1872. Determinăm (ceva, pe cineva) : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 7 

apr. 
1873. Diferiţilor preşedinţi: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 6 iun. 
1874. Din nou despre accent: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 24 ian. 
1875. Discutaţi la şedinţa comisiei: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 

17 apr. 
1876. Dl, dlui şi d-lui : [scrierea corectă a pronumelor de referinţă]  // Capitala. – 2001. – 1 

aug. – P. 4. 
1877. După părerea mea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 15 mai. 
1878. Emoţionabilitatea: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 12 dec. 
1879. Eradicarea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 6 febr. 
1880. „Fasciştii” din faţa primăriei: [eseu de cultivare a limbii]  // Timpul. – 2001. – 16 nov. 
1881. Fiu şi fecior: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 20 nov. 
1882. Foarfecele: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 10 iul. 
1883. Generaţia tânără: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 10 apr. 
1884. Glaciar, -ă: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 4 apr. 
1885. Imperioasa necesitate: [eseu de cultivare a limbii]  // Conştiinţa naţională. – 2001. – 7 

apr. 
1886. Indemnizaţia de concediu: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 27 

febr. 
1887. Indiferenţa, intransigenţa şi amnistía: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 

3 febr. 
1888. Ion Creangă pe ecranul cinematografic: [marginalii la o realizare cinematografică de 

Anatol Codru]  // Moldova suverană. – 2001. – 5 mai. – P. 6. 
1889. Încă o dată despre absolvi şi absolveşti: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. 

– 2001. – 14 aug. 
1890. Îţi telefonez. Te sun: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 2 oct. 
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1891. Joci nunta ori mireasa? : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 21 
aug. 

1892. Justificarea unei reveniri: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 10 febr. 
1893. La cheremul ruşilor?  // Lit. şi arta. – 2001. – 13 nov. 
1894. La fel de urât: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. –20 febr. 
1895. Legi-fărădelegi despre limbă de ultimă oră : [statutul lb. rom. în societate]  // Lit. şi 

arta. – 2001. – 30 aug. – P. 3. 
1896. Limbaj comun: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 11 apr. 
1897. Mai vină seara pe la noi…: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 18 

dec. 
1898. Mărţişori şi mărţişoare: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 12 mai. 
1899. Mihail Kogălniceanu: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 22 aug. 
1900. Necesară ca apa, ca aerul: [cuvântare inaugurală, ţinută la şedinţa Salonului Literar din 

13 sept. 2001 despre problema funcţionării limbii române]  // Lit. şi arta. – 2001. – 27 
sept. – P.8. 

1901. Neologismele (1) : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 18 apr. 
1902. Neologismele (2) : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 25 apr.  
1903. Neologismele (3) : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 28 apr. 
1904. Neologismele (4) : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 5 mai. 
1905. Neologismele în spaţiul basarabean  // Limba Română. – 2001. – Nr. 4–8. - P.144-147. 
1906. Neuitarea graiului matern: [eseu de sociologie lingvistică]  // Moldova suverană. – 

2001. – 19 apr. 
1907. Nu daţi în  bară! : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 12 iun. 
1908. Nu e de ajuns să vorbim: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 19 mai. 
1909. Nu faceţi pe deştepţii! : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 19 

iun. 
1910. Nu! – tiraniei limbii ruse  // Limba Română. – 2001. – Nr. 9–12. – P. 25-27 
1911. Numai ce: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 22 mai. 
1912. Nume străine: [eseu de cultivare a limbii]  // Conştiinţa naţională. – 2001. – 31 mart. 
1913. O copită trasă limbii române: [eseu despre pângărirea Casei Limbii Române din 

Chişinău]  // Lit. şi arta. – 2001. – 13 sept. 
1914. Oricum ar fi: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 30 ian. 
1915. Oricum, dar nu chiar oricum: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 

28 aug. 
1916. Pasămite: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 3 apr. 
1917. Paşaportul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 30 oct. 
1918. Păzea! : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 29 mai. 
1919. Până când, până ce: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 8 mai. 
1920. Permanentizarea eforturilor  // Moldova suverană. – 2001. – 25 iul. 
1921. Psalmic, psaltic: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 26 dec. 
1922. Remuşcarea: [eseu de cultivare a limbii]  // Conştiinţa naţională. – 2001. – 14 apr. 
1923. Replică sau mâncătură? : [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 2001. – 16 nov. 
1924. Respiraţii străbune se-ntraud: [eseu de cultivare a limbii]  // Septentrion literar 
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1925. Să conştientizăm: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2001. – 12 sept. 
1926. Scriitorii clasici despre latinitatea românilor  // Limba Română. – 2001. – Nr. 9-12. – P. 

151-152. 
1927. Scuzele noastre!: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 11 dec. 
1928. Seiful: [eseu de cultivare a limbii]  // Conştiinţa naţională. – 2001. – 24 mart. 
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1932. Subiecţii: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2001. – 16 ian. 
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2002 
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1941. Am să-ţi telefonez: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 8 nov. 
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aug. 
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1947. Cine absolvă şi cine…absolveşte: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2002. 

– Nr. 1–3. – P. 7-8. 
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1950. Curând: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 26 mart. 
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1955. Dumitru C. Moruzi, ruşii şi… cecenii  // Luceafărul. – 2002. – 8 nov. – P.8. 
1956. După-prânzul şi după prânz: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. – 16 febr. 
1957. Efortul salvator: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 30 apr. 
1958. Emoţionabilitatea necesară: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 

21 mai. 
1959. Esteticul firmei: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 1 nov. 
1960. Evaluatorul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 6 dec. 
1961. Fie că…, fie că.. : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. – 29 mai. 
1962. Greşeală elementară? : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 16 

aug.  
1963. Haideţi să rezolvăm problema: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. – 24 iul. 
1964. Iar „atragere” a atenţiei? : [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. – 10 apr. 
1965. Indicatorul nu e indice: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 23 

apr. 
1966. Indicii economici: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. – 3 febr. 
1967. În apărarea omului de afaceri: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. 

– 5 mart. 
1968. În medie: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2002. – Nr. 1–3. – P. 8. 
1969. În numele „haitei”  // Luceafărul. – 2002. – 15 mart. 
1970. În numele tuturora: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 11 iun. 
1971. În preajma Adunării Generale a Uniunii Scriitorilor din R. Moldova: [ancheta săpt. 

Literatura şi arta cu scriitorii şi criticii literari: Ion Ciocanu, Iulian Filip, Iurie Bojonca... ] 
// Lit. şi arta. – 2002. – 28 nov. – P. 3.  

1972. Întregitatea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 12 febr. 
1973. Întrucât şi întru cât: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 25 iun. 
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1974. Întruna şi într-una: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 20 dec. 
1975. Învierea istoriei  // Luceafărul. – 2002. – 18 ian. 
1976. Jubileul morţii?: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 22 nov. 
1977. La staţie ! : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 19 febr. 
1978. Maestrul mai presus de moment: [pe marginea răspunsului scriitorului Ion Druţă la 

scrisoarea preş. Rep. Moldova Vladimir Voronin]  // Lit. şi arta. – 2002. – 21 mart. 
1979. Marginalii la o întâlnire cu alegătorii  // Lit. şi arta. – 2002. – 7 febr. 
1980. Mâncătoria: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. – 16 mart. 
1981. Mi se face rău: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. – 18 mai. 
1982. Necătând: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 29 ian. 
1983. Nefiind capabili să rezolve problemele economice, guvernanţii se leagă de limbă  // 

Capitala. – 2002. – 15 iun. 
1984. Numai! : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 12 mart. 
1985. Numerele de telefon: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 20 sept. 
1986. Ocupă-te cu ce doreşti, numai nu te ocupa! : [eseu de cultivare a limbii]  // Limba 

Română. – 2002. – Nr. 4-6. – P. 88-89. 
1987. Omul nu-i pasăre: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 13 sept. 
1988. Opriţi la staţie! : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 18 oct. 
1989. Ordoni, ordonezi: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2002. – Nr. 4-6 . – P. 

89. 
1990. Plan, proiect: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 5 febr. 
1991. Potpuriul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 13 dec. 
1992. Prima şi ultima lecţie de limba rusă: [cuvântarea ţinută în Piaţa Marii Adunării Naţionale 

în cadrul mitingului de protest]  // Lit. şi arta. – 2002. – 17 ian. 
1993. Psalmic, psaltic: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 9 iul. 
1994. Punctul de vedere: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. –  29 mart. 
1995. Puţinilor preşedinţi: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. – 12 ian. 
1996. Rechizitele: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 27 sept. 
1997. Să auzim de bine: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2002. – 8 sept. 
1998. Scriitorii şi… condierii: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2002. – Nr. 1–3. 

– P. 6-7. 
1999. Stagiul: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. – 6 apr. 
2000. Şi eu vreau: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2002. – Nr. 4-6 . – P. 88. 
2001. Şi mie îmi place: [eseu de cultivare a limbii]  // Capitala. – 2002. – 14 aug.  
2002. Tertipul: [eseu de cultivare a limbii]  // Luceafărul. – 2002. – 19 apr. 
2003. Un portavoce, două portavoce: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2002. – 

Nr. 4-6 . – P. 87-88. 
2004. Voronin, Druţă şi noi : [aspecte soc.-politice]  // Luceafărul. – 2002. – 1 febr. – P.7. 

 
2003 

2005. A dovedi şi a reuşi: [eseu de cultivare a limbii]  // Ora satului. – 2003. – Sept. (Nr. 14). 
2006. A împlini, împlinire: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2003. – 21 nov. 
2007. A perfecta e altceva decât a perfecţiona: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. 

– 2003. – 11apr. 
2008. Act de incultură: [reflecţii asupra aşa-numitului „Dicţionar moldovenesc-românesc” al lui 
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2009. Am terminat: [eseu de cultivare a limbii]  // Ora satului. – 2003. – Aug. (Nr. 13). 
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P. 195-196. 
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2003. – Nr. 6-10. – P. 196-197. 
2013. Banda izolatoare: [eseu de cultivare a limbii]  // Ora satului. – 2003. – Oct. (Nr. 16). 
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dec. 
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21. 
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2026. Cumpenele şi culmile lui Vladimir Curbet  // Ora satului. – 2003. – Iul. (Nr. 12). 
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2042. [În afara ştiinţei lingvistice: despre “dicţionarul” lui Vasile Stati]  // Contrafort. – 2003. 
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2067. Să fim precauţi: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2003. – 28 mart. 
2068. Sticla: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2003. – 28 febr. 
2069. Şi parcă nu suntem antilope…  // Lit. şi arta. – 2003. – 23 ian. 
2070. Tifla şi chifla: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2003. – 28 nov. 
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2072. Trans: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2003. – 3 oct. 
2073. Ţărani acaparatori? : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2003. – sept. 
2074. Un acord cu bucluc: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2003. – 29 aug.  
2075. Un act odios de incultură  // Flux. – 2003. – 8 aug.  
2076. Un atentat oficial la valorile noastre naţionale  // Limba Română. – 2003. – Nr. 6-10. – 

P. 97-99. 
2077. Un pahar de vin: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2003. – 20 iun. 
2078. Uniunea noastră trebuie să fie păstrată : [din cuvântarea la adunarea gen. a Uniunii 

Scriitorilor din Moldova]  // Glasul naţiunii. – 2002. – Nr. 19. – P. 5. 
2079. Vaccinul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2003. – 7 febr. 
2080. Zmeurul şi zmeura: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2003. – Nr. 6-10. – 

P. 200-201.  
 
2004 

2081. A (în) cifra: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 26 nov. 
2082. A defibra, defibrare: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 12 nov. 
2083. A doua oară: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 13 aug. 
2084. A memora, a memoriza: [eseu de cultivarea a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 10 

dec. 
2085. A presăra: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 7 mai 
2086. A risca: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 17 dec. 
2087. A sesiza, sesizabil, sesizare: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2004. – 

Nr. 7-8. – P.43-44. 
2088. A vorbi sănătos limba mamei…  // Limba Română. – 2004. – Nr. 7-8. – P. 45-47. 
2089. Al cui este caietul?  // Vocea poporului. – 2004. – 19 mart. 
2090. Al douăzecilea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 23 iul. 
2091. Avizele: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2004. – Nr. 1-3. – P. 104. 
2092. Birou notarial: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 26 aug. 
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2093. Canicula: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 31 dec. – P. 8. 
2094. Cine serveşte şi cine se serveşte: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2004. 

– Nr. 9-10. – P.72-73. 
2095. Contribuţie importantă la asanarea limbii: [despre cărţile de cultivare a limbii ale prof. 

Anatol Ciobanu]  // Limba Română. – 2004. – Nr. 1-3. – P. 67-72. 
2096. Covilean: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 24 dec. – P. 8. 
2097. Crimeea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 25 iun. 
2098. Cu creionul în mână…: [rec. la cartea lui I. Al. Barbu Limba noastră-i o comoară]  // 

Limba Română. – 2004. – Nr. 12. – P. 126-130. 
2099. Decern şi decernez: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2004. – Nr. 7-8. – 

P. 44. 
2100. Decoctul: [eseu de cultivarea a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 3 dec. 
2101. Deservirea şi prestarea serviciilor: [eseu de cultivarea a limbii]  // Limba Română. – 

2004. – Nr. 9-10, P.71-72. 
2102. Dimensiuni mari: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 23 apr. 
2103. Diréctor şi directór: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 30 iul. 
2104. Două catastrofe naţionale  // Lit. şi arta. – 2004. – 19 aug. – P. 1. 
2105. Feroviarul : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 26 mart. 
2106. Fiecare cu ale sale: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 21 mai 
2107. Fiindcă şi fiind că... : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 10 sept. 

– P. 8. 
2108. Frişca : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 6 febr. 
2109. Insinuări = zâzanie politică  // Jurnal de Chişinău. – 2004. – 10 febr. 
2110. Îndemn şi contribuţie : [reflecţii pe marginea cărţii Anexarea Basarabiei în 1940 de către 

Uniunea Sovietică – o consecinţă directă a pactului Molotov-Ribbentrop]  // Lit. şi arta. – 
2004. – 19 aug. – P. 3. 

2111. La sau în staţie? : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 18 iun. 
2112. Largheţea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 16 ian. 
2113. Limba, conducătorii şi conduşii // Limba Română. – 2004. – Nr. 9-10. – P.79-82. 
2114. Longevitatea : [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 5 mart. 
2115. Luciditate şi combativitate: [rec. la cartea lui Anton Moraru Ştiinţa istorică în contextul 

intereselor politice]  // Lit. şi arta. – 2004. – 1 apr. 
2116. Motoul şi anticamera: [eseu de cultivare a limbii] // Limba Română. – 2004. – Nr. 1-3. – 

P. 102. 
2117. Mustometrul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 1 oct. 
2118. Oarecare: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2004. – Nr. 1-3. – P. 103-

104. 
2119. Oprirea şi staţia: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 28 mai. 
2120. Precau, precauţi, precaute: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 14 

mai. 
2121. Promptitudinea: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 30 ian. 
2122. Rateul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 20 febr. 
2123. Rezerva-ţi dreptul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 1 mai. 
2124. Salutabil: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 4 iun. 
2125. Sarcina prioritară: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 15 apr. 
2126. Sensul şi funcţionabilitatea legislaţiei lingvistice în contextul actual  // Limba Română – 

mijloc de integrare socială în Republica Moldova. – Ch., 2004. – P. 88–94.  
2127. Simptomele: [eseu de cultivare a limbii]  // Limba Română. – 2004. – Nr. 7-8. – P. 43. 
2128. Sterul: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 23 ian. 
2129. Trapa: [eseu de cultivare a limbii]  // Vocea poporului. – 2004. – 6 aug. 
2130. Un minut, o minută: [eseu de cultivare a limbii] // Limba Română. – 2004. – Nr. 9-10. – 

P. 69-70. 
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2131. „Variantele” unor cuvinte în deserviciul… nostru // Limba Română. – 2004. – Nr. 12. – 
P. 79-81. 

2132. Virtuţile: [eseu de cultivarea a limbii] // Vocea poporului. – 2004. – 19 nov. 
 
2005 

2133. Alegerea continuă: [despre limba română, poporul şi istoria Moldovei] // Lit. şi arta. – 
2005. – 27 ian. – P. 5. 

2134. Autoritar şi autoritate  // Vocea poporului. – 2005. – 4 febr. – P. 8. 
2135. Delicvent şi delincvent  // Vocea poporului. – 2005. – 14 ian. – P. 8. 
2136. Din nou despre adverbul atare  // Vocea poporului. – 2005. – 21 ian. – P. 8.  
2137. Energofagul  // Vocea poporului. – 2005. – 25 febr. – P. 8. 
2138. Excavatorul  // Vocea poporului. – 2005. – 28 ian. – P. 8. 
2139. Nutriţionistul  // Vocea poporului. – 2005. – 18 febr. – P. 8. 
2140. Plural cu două singulare  // Vocea poporului. – 2005. – 11 febr. – P. 8. 

 

Interviuri, dialoguri cu Ion Ciocanu sau realizate  
de Ion Ciocanu; mese rotunde 

 
2141. Criticul bun e scriitor!: [dialog cu poetul şi jurnalistul Şt. Lozie]  // Tinerimea Moldovei. 

– 1974. – 10 mart. 
2142. Cântecul tău de azi, Moldovă…: dialog cu M. Cimpoi despre vol. colectiv Republica mea  

// Lit. şi arta. – 1977. - 16 dec. – P. 2. 
2143. Creaţia tinerilor scriitori: afirmări şi iezitări: dialog cu M. Dolgan şi M. Cimpoi  // Lit. şi 

arta. – 1977. – 2 iun. 
2144. E–adevărat ceea ce faci…: [dialog cu scriitoarea Lidia Istrati]  // Lit. şi arta. – 1978. – 2 

nov. – P. 5. 
2145. O panoramă a satului moldovenesc: [dialog cu A. Hropotinschi despre romanul Cucoara 

de I. C. Ciobanu]  // Lit. şi arta. – 1978. – 23 dec. 
2146. Creştem din noi înşine: [interviu acordat lui V. Nastasiu]  // Lit. şi arta. – 1979. – 17 

dec. 
2147. Eminescu e un mare contemporan… : [dialog cu M. Cimpoi despre cartea lui Narcis şi 

Hyperion]  // Lit. şi arta. – 1979. – 15 nov. – P. 5. 
2148. Prozatorii între viaţă şi artă: [dialog cu V. Nastasiu]  // Lit. şi arta. – 1980. – 14 febr. – 

P. 5. 
2149. Toamna poetului George Meniuc: [dialog cu scriitorul A. Suceveanu]  // Lit. şi arta. – 

1983. – 1 sept. – P. 5. 
2150. Măsura adevărului: dialog cu Ion Ciocanu pe marginea cărţii sale  // Lit. şi arta. – 1986. 

– P. 5. 
2151. Nu există literatură socială în afara literaturii: dialog cu prozatorul şi publicistul S. Saka  

// Lit. şi arta. – 1986. – 27 nov.; Saka, S. Pentru tine bat. – Ch., 1988. – P. 412-417. 
2152. O carte adevărată şi un cititor pe potriva ei: [dialog cu scriitorul Ion Vieru]  // Lit. şi 

arta. – 1987. – 3 sept. – P. 3-4. 
2153. Să ne vedem clar neajunsurile şi să nu le ascundem…: [interviu cu preş. soc. r-nale 

Prietenii cărţii din Cimişlia, S. Cristman ]  // Lit. şi arta. – 1987. – 26 nov. – P. 7.  
2154. Tarlapan, E. Ion Ciocanu : [dialog]  // Tarlapan E. Zâmbete cu supliment. – Ch., 1987. – 

P. 225-227. 
2155. Dacă omului rus sau de altă naţionalitate i-e dragă viaţa în Moldova, el trebuie să ştie 

limba locului…: (dialog între Ion Ciocanu şi Rem Balandin, director al Casei raionale 
Străşeni a progresului tehnico-ştiinţific) // Lit. şi arta. – 1988. – 17 mart. – P. 2; Situaţia 
sociolingvistică din R. S. S. M., reflectată în presa periodică (1987-1989). – Ch., 1999. – 
Vol. 1. – P. 129-133. 
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2156. Îndărătul vorbelor – fapta: dialog între Ion Ciocanu şi Alexe Rău  // Lit. şi arta. – 1988. 
– 8 sept. – P. 7. 

2157. Limba nu este numai a scriitorilor şi învăţătorilor…: [dialog cu şeful catedrei de limbă 
latină a Inst. de medicină din Chişinău Vasile Melnic]  // Lit. şi arta. – 1988. - 19 mai. – 
P. 7; Situaţia sociolingvistică din R. S. S. M., reflectată în presa periodică (1987-1989). 
– Ch., 1999. – Vol. 1. – P. 246-253. 

2158. …Nici operele de valoare nu-şi găsesc la timp cititorul : [interviu cu dir. librăriei 
Universul Gh. Rusu]  // Lit. şi arta. – 1988. – 7 ian. – P. 3. 

2159. Restructurarea nu are alternativă : masă rotundă cu participarea lui I. Ciocanu, L. Lari, 
Gh. Malarciuc şi Vl. Beşleagă / a înregistrat O. Reniţă  // Lit. şi arta. – 1988. – 10 aug. – 
P. 2-3. 

2160. Cartea de literatură artistică ’89: interviu cu Ion Ciocanu privitor la anul editorial 1989 / 
interlocutor: S. Belicov  // Moldova soc. – 1989. – 5 febr. 

2161. Limba nu este numai a scriitorilor şi învăţătorilor : [dialog cu prof. al Univ. de medicină 
N. Testemiţeanu, Vasile Melnic, dr. în filologie]  // Povară sau tezaur sfânt? – Ch.,1989. 
– P. 129-139. 

2162. Creăm învăţământul nostru naţional: [dialog cu N. Mătcaş, ministru al învăţământului şi 
educaţiei]  // Glasul. – 1990. – 15, 29 nov. 

2163. În Occident avem susţinători : [interviu cu preş. soc. Mihai Eminescu din Freiburg, E. 
Luder]  // Lit. şi arta. – 1990. – 1 mart. 

2164. Noi suntem deja o societate a scriitorilor, care s-ar putea diviza în mai multe grupuri şi 
şcoli literare: [interviu] / a înregistrat N. Roibu  // Lit. şi arta. – 1990. – 12 apr. – P. 4-5. 

2165. Prin carte putem supravieţui : [interviu cu I. Ciocanu] / consemnare : N. Roibu  // 
Moldova soc. – 1990. – 18 ian.; Focul din verb. – Ch., 1991. – P. 187-196. 

2166. Timpul faptelor: [dialog cu prof. al Univ. de medicină N. Testemiţeanu, Vasile Melnic, dr. 
în filologie]  // Lit. şi arta. – 1990. – 19 apr. 

2167. Învăţământul naţional: idee şi …realizare: [interviu cu dr. în şt. matematice, P. Soltan]  
// Basarabia. – 1991. – Nr. 5. – P. 131-139. 

2168. Durerea noastră neogoită: [dialog cu T. Tabunşcic, dr. în istorie, vice preş. al soc. 
culturale Transnistria]  // Glasul naţiunii. – 1994. – Nov. – P. 6. 

2169. Legând cântec de cântec: dialog cu A. Tămăzlâcaru, cond. art. al ansamblul folcloric 
Tălăncuţa  // Patria tânără. – 1994. – 13 dec. –- P. 4.  

2170. Melnic, V. Eu niciodată, nici chiar în cele mai complicate împrejurări ale vieţii, nu m-am 
vândut pe cei 30 de arginţi : [dialog cu dr. în filologie, prof. al Univ. de medicină „N. 
Testemiţeanu”, V. Melnic]  // Glasul naţiunii. – 1994. – Sept. (Nr. 38). – P. 7. 

2171. Nu mi-am trădat niciodată visul de a servi muzica noastră naţională: dialog cu comp. V. 
Vilinciuc  // Glasul naţiunii. – 1994. – Nov. – P. 5. 

2172. Pentru mine vor vota doar cei care îmi cunosc activitatea : [interviu cu cand. pentru 
deputaţi din partea Partidului Naţional Creştin] / consemnare : N. Roibu  // Glasul 
naţiunii. – 1994. – Febr. (Nr. 6). – P. 4. 

2173. Totuşi pâinea nu e totul… : [dialog cu scriitorul D. Matcovschi]  // Glasul naţiunii. – 
1994. – 21 oct. 

2174. Sărbătoarea cea mai dragă a românilor : 1 decembrie : [dialog cu Marian Enache, 
Ambasadorul României în R . M.]  // Glasul naţiunii. – 1994. – Dec. (Nr. 47). – P. 1. 

2175. Zarvă, scorneli şi speculaţii de talcioc: [interviu cu Ion Ciocanu, dir. gen. al 
Departamentului de Stat pentru Limbi]  // Vocea poporului. – 1994. – Nr. 9-10. – P. 4-8. 

2176. Cum să mă plâng? Mi s–au oferit atâtea vise!: [dialog cu Iulian Filip]  // Patria tânără. – 
1995. – 9 dec. 

2177. Dragostea de-o viaţă: culoarea: [dialog între I. Ciocanu şi plasticianul Isai Cârmu]  // 
Patria tânără. – 1995. – 2 dec. – P.13.  

2178. Geneza scriitorului: [dialog cu scriitorul V. Vasilache]  // Basarabia. – 1995. – Nr. 2-3. – 
P. 73-87. 
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2179. Noi am fost trădaţi în război : [interviu cu conf. UTM Anatol Munteanu] / consemnare : 
Ion Ciocanu  // Mesagerul. – 1995. – 1 dec. – P. 8. 

2180. Pericol de fiecare clipă: [interviu cu dir. gen. al Departamentului Protecţia mediului, S. 
Fandofan]  // Glasul naţiunii. – 1995. – Iunie (Nr. 26). – P. 8. 

2181.  Să ducem peste secole comoara inestimabilă – folclorul  : [dialog despre poezie şi 
muzică, despre folclor şi nu numai… / susţinut de Nicolae Roibu]  // Lit. şi arta. – 1995. 
– 26 ian. – P. 6.  

2182. Un pictor venind din singurătate : [interviu cu pictorul I. Moraru]  // Patria tânără. – 
1995. – 16 dec. – P. 11. 

2183. Zile calde, zile reci : interviu cu Iulian Filip  // Patria tânără. – 1995. – Dec. (Nr. 48). – 
P. 11. 

2184. Babără, V. Organizaţia Tineretului Creştin şi Democrat : [ interviu cu preş. organizaţiei 
Tineretului Creştin şi Democrat din Moldova V. Babără] / consemnare : I. Ciocanu // 
Glasul naţiunii. – 1996. – Febr. (Nr. 7). – P. 7. 

2185. Cel mai nefericit artist de pe glob : [dialog cu actorul şi regizorul Tudor Tătaru] // 
Luceafărul. – 1996. – 4 apr. 

2186. Constantin Rusnac: Pentru mine compoziţia e un hobby. Scriu de plăcere : [dialog cu 
distinsul compozitor]  // Luceafărul. – 1996. – 18 apr. 

2187. Curbet, Vladimir. Formidable!..: [interviu] / consemnare: Ion Ciocanu  // Moldova 
literară: supl. la  ziarul Moldova suverană. – 1996. – 25 sept. – P. 3. 

2188. Cântecul e principala necesitate a vieţii mele : dialog cu vestitul cântăreţ Nicolae 
Gribincea  // Luceafărul. – 1996. – 16 mai. 

2189. Dialog cu Margareta Sârbu   // Luceafărul. – 1996. – 8 mart. 
2190. Dialog între două cântece [cu Veta Ghimpu-Munteanu]  // Luceafărul. – 1996. – 1 mart. 
2191. Iar noi locului ne ţinem : interviu cu Iulian Filip  // Luceafărul. – 1996. – 7 nov. 
2192. Măştile care ne demaschează : dialog cu maestrul Glebus Sainciuc  // Luceafărul. – 

1996. – 22 mart. – P. 7. 
2193. Ministrul Pavel Creangă trebuia destituit de mult : interviu cu Anatol Munteanu  // Lit. şi 

arta. – 1996. – 28 mart. – P. 3. 
2194. N-am încetat să reprezentăm un popor dăruit cu har : dialog cu dir. gen. al Ansamblului 

de dansuri populare Joc Vladimir Curbet  // Luceafărul. – 1996. – 28 mart. 
2195. Suzana Popescu dincoace de ghinion : [dialog cu talentata cântăreaţă]  // Luceafărul. – 

1996. – 6 iun. 
2196. Zinaida Julea: Toate-s bune şi ţi-s dragi când ştii pentru cin’ le faci : [dialog cu distinsa 

cântăreaţă]  // Luceafărul. – 1996. – 23 mai. 
2197. Anul cărţii şi al copilului în Chişinău : [dialog cu poetul Iulian Filip, şef al 

Departamentului Cultură al capitalei] / consemnare : I. Ciocanu  // Glasul naţiunii. – 
1997. – 16 febr. 

2198. Respectarea legislaţiei lingvistice, o necesitate stringentă: răspuns la întrebările 
jurnalistului Andrei Viziru  // Făclia. – 1997. – 24 aug.; Ţara. – 1999. – 24 aug. – P.4. 

2199. Un politican veritabil: [interviu cu Ion Ciocanu, publicist şi scriitor] / interlocutor Grigore 
Grigorescu  // Lit. şi arta. – 1997. – 4 dec. – P.3. 

2200. Limba statului este a tuturor : [dialog cu V. Culev]  // Vocea poporului. – 1999. – 27 
aug. 

2201. Restructurarea nu are alternativă : (masa rotundă) / (cor. la săpt. Literatura şi arta – 
Ion Ciocanu - Leonida Lari)  // Situaţia sociolingvistică din R. S. S. M., reflectată în presa 
periodică (1987-1989). – Ch., 1999. – Vol. 1. - P. 449-453. 

2202. Conştiinţa lucrului înfăptuit: [dialog postjubiliar cu savantul şi scriitorul Ion Ciocanu]  // 
Lit. şi arta. – 2000. – 17 febr. – P. 5. 

2203. Patria şi Limba ca destin: (dialog cu scriitorul şi savantul I. Ciocanu) / a intervievat 
Grigore Grigorescu  // Glasul naţiunii. – 2000. – 12 ian. – P. 1, 14. 
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2204. Comuniştii vor să ne pună, din nou, pe omoplaţi. Avem nevoie de unire pe toate 
fronturile : [interviu cu Ion Ciocanu] / moderator : Tatiana Corai  // Luceafărul. – 2001. 
– 23 nov. 

2205. Să nu uităm noi, majoritarii, că suntem 64,5% : [interviu cu scriitorul I. Ciocanu, şef al 
Dir. Limbi de la Departamentul Relaţii Interetnice] / a dialogat : Rodica Trofimov  // 
Flux. : Ed. de vineri. – 2001. – 18 mai. – P. 5. 

2206. A venit timpul ca moldovenii să evolueze spiritual: [interviu cu Ion Ciocanu acordat 
Stelei Nicuţă]  // Accente libere. – 2004. – 16 sept. 

2207. Ciocanu, Ion: Cenzura a afectat întregul proces literar : [interviu] / consemnare : 
Alexandru Donos  // Lit. şi arta. – 2004. – 24 iun. – P. 4. 

2208. Condiţia socială a omului de cultură este foarte proastă: [dialog cu Gh. Copoţ]  // Vocea 
poporului. – 2004. – 5 mart. 

2209. În Republica Moldova cultura se află într-un cumplit impas… : [interviu acordat lui 
Alexandru Bantoş]  // Limba Română. – 2004. – Nr. 12. -– P.64-72. 

 

Cărţi alcătuite sau traduse de Ion Ciocanu 
 

2210. Antologia poeziei moldoveneşti contemporane / alcăt.: F. Mironov, I. Ciocanu. – Ch.: 
Cartea mold., 1974. – 551 p. 

2211. Struguri – Гроздья: [culeg. de poezii ale poeţilor mold.] / alcăt.: I. Ciocanu; il.: I. 
Cârmu. – Ch.: Cartea mold., 1974. – 114 p. – ed. bilingvă. 

2212. Dintre sute de catarge: tineri, poeţi, prozatori / alcăt..: M. Cimpoi, I. Ciocanu. – Ch.: 
Cartea mold., 1975. – 215 p.: il. 

2213. Ibidem. – Ch.: Lit. artistică, 1980. – 240 p. 
2214. Republica mea: poezii, poeme, nuvele, schiţe, eseuri, cântece, grafică despre Moldova 

de ieri, de azi, de mâine. – Ch.: Lit. artistică, 1977. – 271 p.  
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