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Cu mijloacele «poveştilor suprarealiste» şi ale

textualizării, dar şi cu sugestiile mai vechi ale Cîntării

Cîntărilor, Nicolae Leahu imaginează în Personajul din

poezie o nouă geneză a lumii.

CIMPOI, Mihai. O istorie deschisa a literaturii din Basarabia



 Nicolae LEAHU s-a născut în 20 iulie 1963 în Bădicu
Moldovenesc, jud. Cahul, Republica Moldova.

 A absolvit Facultătea de Filologie a Universităţii de Stat „Alecu
Russo" din Bălţi, cu licenţă în limba şi literatura română (1985).

 Redactor-şef adjunct al ziarului „Glia drochiană" (1986-1993) şi,
prin cumul, continuă activitatea universitară, fiind şi profesor de
liceu.

 Titular al Catedrei de limba şi literatura română la Facultatea de
Filologie a Universităţii din Bălţi (1993).

 Doctor în filologie al Universităţii „ Al.I. Cuza” (2000).

 Şef al Catedrei de literatura română şi universală. (2000-2010).

 Redactor-şef al revistei literară „Semn“ (din 1995).

 Actualmente, scriitorul Nicolae Leahu este decanul Facultății de
Filologie a Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți.

(http://www.usarb.md/ru/facultati/filologie/istoria/)
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 Membru al PEN-clubului internaţional (2004).

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2003).

 Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1994).

 Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova (1990).







Distincţii:
 Ordinul „Gloria muncii”, 2012.

 Medalia „Mihai Eminescu”, 2010.

Premii:

 Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2011).

 Premiul filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România (2008).

 Premiul Consiliului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2008).

 Premiul filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România (2008).

 Premiul Consiliului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2008).

 Premiul Consiliului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2008).

 Premiul filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România (2008).

 Premiul III al Concursului de dramaturgie al Ministerului Culturii(2001).

 Premiul pentru critică al Salonului Naţional de Carte (2000).

 Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1997).

 Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1993).

(http://www.usarb.md/index.php?id=950)
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Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru
volumul de poezii Mişcare browniană (1993). 

Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru cartea
Personajul din poezie (1997).







Poezia ne ajută să fixăm expresiv realităţile complexe, indefinibile

cu alte mijloace... Poezia este o încercare de supravieţuire în şi prin cuvint, 

este ceea ce lasă urme în gînd, în aer, pe ape.

Nicolae Leahu, citat despre poezie



Piesa Cvartet pentru o voce şi 

toate cuvintele a fost reprezentată la 

Teatrul Naţional din Bălţi. 









Une Anthologie de la poésie Moldave

Translated into French and English by 

Cornelia Golna, Odile Serre and Alain Paruit. 
L'Esprit des Péninsules, Paris, 1996































Nume de rezonanţă în literatura

română contemporană, optzecist prin vârstă,

dar şi prin structură, Nicolae Leahu îşi

dimensionează existenţa apelând la diverse

activităţi din domeniul scrisului, oscilând între

poezie, critică literară, eseistică, dramaturgie

şi publicistică.
(ABRAMCIUC, Maria.

Poezia lui Nicolae Leahu: de la metaforism la textualism. 

[http://www.usarb.md/fileadmin/universitate/Poezia_Leahu.pdf)
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Profundă şi gravă, jucăuşă şi spectaculoasă, migălos cizelată sau 

spontană, poezia lui Nicolae Leahu (...) depăşeşte rigorile vreunei 

retorici/mode/tendințe poetice...

Lucia Țurcanu, Arta de a numi
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