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Vlad Zbârciog
Născut la 20 decembrie 1943 în satul Horodişte,
judeţul Bălţi, România. A absolvit Colegiul de medicină
din or. Tiraspol (1963), Universitatea de Stat din
Chişinău (1973).
A colaborat la revistele „Cultura” şi „Literatura şi
arta”, a fost vicedirector al Muzeului Literaturii Române
„M.Kogălniceanu”. În prezent este secretar al Uniunii
Scriitorilor din Moldova (din 2007). A editat peste 30 de
volume de poezie, proză, eseistică, între care:
Flăcări albastre, portocali… (1976), Ţărmul din
suflet (1981), Oraşul de la capătul pământului (1984),
Conul de umbră, roman, 1990, 2006, Suntem ca o
poveste, roman (1999), Încercarea de foc (2001), Treci
ca o lumină (2003), Orizontul pierdut, roman (2003),
Mihai Cimpoi sau dreapta cumpănă românească (2003),
Ştefan cel Mare şi Sfânt – voievodul românilor (2004),
Impostorii (2004), Starea de Cer (2005), Sadoveanu sau
dorul de cel fără vârstă (2006), Timp răstignit, roman
(2007), Între timp şi nemoarte (2007), Eminescu, eternă
statuie a spiritului (2008), Ceasul al doisprezecelea
(2008), Meridiane ale verbului matern (2009), 101
poeme (2010), Loc sub soare (2010), Io, Ştefan Voievod,
din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei (2011).
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Publică în mod curent poeme, eseuri, cronici,
portrete literare în revistele „Convorbiri literare”, „Viaţa
Românească”, „Dacia literară”, „PRO Saeculum”,
„Vatra”, „Oglinda literară”, „Porto Franco”, „Dunărea de
jos” şi altele.
Laureat al mai multor premii literare, printre care:
Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (2007), Premiul
Saloanelor Internaţionale de Carte de la Chişinău (2007)
şi Iaşi (2008). Selecţii din lucrările sale au fost traduse în
limbile rusă, ucraineană, letonă, lituaniană, franceză,
bulgară, spaniolă, cehă, turcă…
Titlul onorific „Maestru al literaturii” (2009).
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