
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  
al Republicii Moldova 

Biblioteca Naţională pentru Copii  
„Ion Creangă” 

 
 
 
 

SCRIITORII MOLDOVEI – 
COPIILOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Prohin 
 

 
 
 

 
 

CHIŞINĂU 2017 
 

 

„Cărţile lui Victor Prohin sunt remarcabile prin stil, 
bunăvoinţă şi puritate.” 

 
(Nicolae Vieru) 

 
Prozatorul şi publicistul Victor Prohin s-a născut la 2 

octombrie 1942, în s. Vindrei, Republica Mordovia 
(Federaţia Rusă).  

După absolvirea şcolii medii din s. Verejeni, Ocniţa 
(1960), urmează Facultatea Istorie şi Filologie a 
Universităţii de Stat din Chişinău (1960-1965).  

Activează la Redacţia emisiuni pentru copii şi 
adolescenţi a Televiziunii Naţionale (1965-1967).  

Desfăşoară a bogată activitate de scriitor, publicist, 
umorist, concomitent lucrând în calitate de redactor la 
diferite publicaţii: revista de satiră şi umor „Chipăruş” 
(1967-1972), revista „Nistru”/„Basarabia” (1972-1995) şi 
ziarul „Moldova suverană” (din 1995).  

Actualmente, este secretar responsabil la revista pentru 
copii „Alunelul”.  

Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova 
(1972) şi al Uniunii Scriitorilor din România (1994).  

Debutează editorial în 1969 cu volumul pemtru copii 
Puiul de stea. 

Urmează alte culegeri de nuvele pentru cititori de toate 
vârstele: Supracotoi (1970), Oraşul fără nume (1972), 
Olimpia (1976), S-a copt frunza (1979), Fântânile cresc în 
adânc (1984), Noi doi şi bunelul (1984), Dacă ar fi mânzul 
fotograf... (2002) ş. a.  

Este alcătuitor al mai multor antologii de proză: Pară 
mălăiaţă (1984), Antologia prozei sovietice moldoveneşti 
(1984, în colaborare cu Nicolae Vieru) ş.a.   

O parte din scrierile sale  sunt traduse în letonă, 
lituaniană, estonă, bulgară, rusă. Unele nuvele sunt incluse 
în culegeri colective de proză editate la Kiev, Tallinn, 
Plovdiv. 

La ediţia a VI-a (2002) a Salonului Internaţional de 
Carte pentru Copii și Tineret de la Chişinău i s-a decernat 
Premiul „Pentru cea mai frumoasă revenire în lumea 
copiilor” pentru cartea Dacă ar fi mânzul fotograf... 

Fiind un interlocutor sensibil și sincer, scriitorul se 
străduiește să-și modeleze eroii în același registru de 
comportare, de sensibilitate. 

Povestirile sale fascinează prin miracolul descoperirii, 
prin armonia pe care o creează lucrurile, stările în care se 
scaldă protagoniștii. 
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Referinţe  
 
 

Modest peste poate, mereu îngândurat, scriitorul 
creează impresia unui om lipsit de vervă umoristică. De 
îndată ce citești paginile, îți dai seama că aparențele sunt 
înșelătoare.  

Paginile lui mustesc atât de ironie, cât și de 
poezie, încât uneori nu știi cărui registru să le atribui. 
Altădată, umorul este atât de binevoitor, încât „pare să se 
confunde cu elogiul”. 

Ion Ciocanu 
  
 

Victor Prohin nu este un exaltat în redarea 
narațiunii, gândirea sa căpătând valoare ideatică prin 
strălucirea expresiei, adevărata măiestrie a dânsului 
constă în a-și feri scrierile de inutilități lexicale. 

 Chiar și atunci când înțelege că este prizonierul 
propriei sfieli, găsește cele mai reușite forme artistice de 
a-și aduce mai amprentat expunerea în ambianța 
cititorului numele său, dobândind o extensie mult mai 
spațioasă. 

Dumitru Păsat 
 
 
 

Pentru Victor Prohin, copilăria este un 
permanent izvor de intensă viaţă interioară. El trăieşte pe 
viu orice moment, fapt pe care-l descrie.  

În prozele sale pentru copii, lucrurile fascinează, 
autorul le vede cu ochi de copil, descoperindu-le parcă 
pentru prima dată miracolul. 

Vlad Zbârciog 
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