
„Nu sînt poet, 

sînt om care tratează temele.”

Nicolae LABIŞ



„Avem de-a face cu un adevărat poet a cărui frază, chiar 

discursivă, cîntă cu o sonoritate exepţională şi care acordă 

lumii de toate zilele a patra dimensiune: semnificaţia lirică...”

George CĂLINESCU



M-am născut iarna, la Sfîntul Andrei,

Cînd vîntu-n amurg şuiera prin ogradă.

Munţii ardeau în polei şi lumini,

Lupii spulberau scîntei din zăpadă.

Am strîns sănătate din cremenea neagră,

Din vîna de apă, ţîşnind încordat,

Şi bătrînii din sat cînd muriră, 

Toate iubirile moştenire mi-au dat.

Nicolae LABIŞ

Începutul (fragment) 



DATE BIOGRAFICE

• 1935 – se naşte la 2 decembrie în familia învăţătorilor Ana-Profira şi 

Eugen Labiş, Poiana Mărului, comuna Mălini, judeţul Suceava.

• 1942 -1946 – studiază la şcoala primară în satul natal.

• 1949 – scrie Slove de ziar şi nuvela Cărări spre victorie.

• 1950 – în luna august trimite poezia Muntele cîntă la revista Viaţa 

româneasca.

• 1950 – participă la Consfătuirea Tinerilor Scriitori din Moldova.

• 1950 – în luna decembrie publică poezia de debut Fii dîrz şi luptă, 

Nicolae! în revista Iaşul nou sub pseudonimul N.Mălin.

• 1951 – absolveşte Liceul Nicu Gane din Fălticeni.

• 1952 – transferat la Liceul M. Sadoveanu din Iaşi, conduce cenaclul 

literar din şcoală.



• 1952 – 15 septembrie urmează cursurile la Şcoala de Literatură Mihai 

Eminescu din Bucureşti.

• 1954 – absolveşte Liceul, este angajat în funcţie de redactor la revista 

Contemporanul, apoi de Gazeta literară.

• 1954 – se publică în Viaţa românească poemul Moartea Căprioarei.

• 1956 – participă la Conferinţa tinerilor scriitori.

• 1956 – debutează editorial cu volumul Primele iubiri şi cartea pentru 

copii Puiul de cerb.

• 1956 – 22 decembrie se stinge din viaţă. Este înmormîntat la cimitirul 

Bellu, Bucureşti, după ce convoiul a făcut un ocol prin faţa mormîntului 

lui Mihai Eminescu.

• 1958 – se editează postum volumul Lupta cu inerţia.



PREMII

1951 – Premiul I la Concursul Naţional de Limba şi Literatura Română

„Labiş era investit cu valenţele poeziei un lucru ceva mai nuanţat 

şi mai aproape de oameni în general şi de români mai cu seamă 

decît foşnetul mării, şi anume acela al pădurii...” 
Geo BOGZA



Pasărea cu glonţi de rubin

S-a răzbunat, iat-o, s-a răzbunat.

Nu mai pot s-o mîngîi.

M-a strivit.

Pasărea cu clonţ de rubin, 

Iar mîine

Puii păsării cu clonţ de rubin,

Ciungulind prin ţărină,

Vor găsi poate

Urmele poetului Nicolae Labiş

Care va rămîne o amintire frumoasă.

Nicolae LABIŞ

Ultima poezie



Casa memorială „Nicolae Labiş” 

din satul Mălini

Bustul poetului Nicolae Labiş 

din faţa casei memoriale din Mălini



„Poezia lui Labiş este profund românească nu numai fiindcă este o 

oglindă exactă a peisajului geografic românesc, ci, în primul rînd, 

fiindcă este o sinteză a geografiei spirituale a poporului nostru, 

fiindcă impune o modalitate de gîndire proprie nouă...”

Gheorghe TOMOZEI



OPERA



Arde o stea între multele stele,

Arde pe ceruri şi pe drapele,

Capăt de osie – roşia stea –

Osia trece prin inima mea.

Lumea-mi se-învîrte pe osia dură

În anotimpuri de frig şi căldură,

Şi cînd furtunile mă bîntuiesc,

Cerbii şi vulturii mei o privesc.

Dacă s-ar frînge osia mea,

Cerbii şi vulturii mei ar zbura,

Spre alte lumi ar zbura şi-ar ţipa,

Dacă s-ar frînge osia mea.

Ar năvăli pustiirea secretă,

Cîntecu-ar prinde scrîşnet de cretă,

Cerbii şi vulturii mei ar zbura, 

Dacă s-ar frînge osia mea.

Nicolae LABIŞ

Primele iubiri (fragment) 

VOLUMUL DE DEBUT



„În poezia mea veţi intra ca-ntr-un sat de munte; veţi vedea întîi 

„neobişnuitul”. Veţi remarca frumuseţea sălbatică a locurilor; iarna veţi 

simţi în nări miros de lupi şi de fum; vara miros de fîn şi de răşină – totul 

îmbibat cu ceva care aduce a sudoare şi a pămînt – pămînt adînc...” 
Nicolae LABIŞ (Însemnări dintr-un jurnal)



„Chiar dacă n-ar mai fi scris şi alte poezii, 

„Moartea căprioarei”, singură, este în măsură să fixeze numele lui 

Labiş, în conştiinţa generaţiilor tinere, ca un mare poet”.   
George  CĂLINESCU



„Moartea căprioarei, capodopera liricii lui Nicolae Labiş, este şi una 
dintre creaţiile reprezentative pentru poezia de după al doilea 

război mondial. Poet însetat de real, dar şi „spirit al adîncurilor”, 
Nicolae Labiş s-a impus în poezia românească prin timbrul 

adolescentin al versului, prin reflecţia gravă asupra lumii şi a 
condiţiei fiinţei umane, dar, nu în ultimul rînd, şi prin amprenta 

etic-problematizantă ce tutelează versurile sale.”

Iulian BOLDEA



„Intri în poezia lui Nicolae Labiş ca într-o pădure foşnitoare de vorbe şi 

imagini, în care toate îşi răspund. Esenţele tari ale pădurii, stînca, 

pămîntul puternic acoperit de verdeaţa cetinei fără moarte, izvoarele 

repezi de munte au dat viaţa lor acestui copil al poeziei, cu destin 

crud.”
Zoe DIMITRESCU-BUŞULENGA



„Azi sînt îndrăgostit. E-un curcubeu

Deasupra lumii sufletului meu.

Izvoarele s-au luminat şi sună

Oglinzile ritmîndu-şi-le-n dans,

Şi brazii mei vuiesc fără furtună

Într-un ameţitor, sonor balans,

În vii vibrează struguri străvezii –

Cristalurile cîntecelor grele –

Şi stropii scăpărători de melodii

Ca roua nasc în ierburile mele.

Eu curg întreg în acest cîntec sfînt;

Eu nu mai sînt, e-un cîntec tot ce sînt.”

Primele iubiri (fragment) Nicolae LABIŞ



„Nicolae Labiş a fost un pui de om, cu sufletul şi

înfăţişarea unui pui de căprioară din pădurile

Moldovei, deschizînd asupra lumii ochii mari, 

catifelaţi, de o cutremurătoare gingăşie şi naivitate.”

Geo BOGZA



PREZENŢE ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARULUI

„Nemurirea operei create de artist capătă, la Nicolae Labiş, o 

expresie în stilul legendei populare, dar purtînd neapărat pecetea 

individualităţii proeminente a tînărului scriitor...”
Ion CIOCANU 



PREZENŢE ÎN ANTOLOGII



REFERINŢE CRITICE





PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢĂ



PREZENŢE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„Temperament arzător, participativ, părtaş la neliniştitorul elan al 
cunoaşterii lumii, poetul are o luciditate şi o exaltare spirituală 

autentice. Labiş a dat exemplul luării în serios a literaturii, a 
condiţiei de scriitor.”

Mioara KOZAC



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



„Buzduganul unei generaţii... Labiş narează cu uşurinţă temele 

curente din epocă, aducînd o prospeţime, o vitalitate şi o imaginaţie 

de tip neoromantic care ridică versurile sale deasupra poemelor 

obişnuite ale timpului.” 
Eugen SIMION





„...A fost nu numai un poet al ţării lui, al naturii şi tradiţiilor ei, al 

timpului revoluţionar prin care a trecut, al primei iubiri...” 

Tudor VIANU



PREZENŢE ÎN INTERNET

http://jurnalul.ro/editie-de-colectie/moartea-lui-labis-crima-sau-

accident/nicolae-labis-nu-merita-sa-moara-era-asa-tanar-

528886.html

http://adevarul.ro/locale/suceava/misterele-mortii-nicolae-labis-

accident-complot-securitatii-si-a-gasit-sfarsitul-tanarul-poet-rotile-

unui-tramvai-capitala-1_55101d38448e03c0fdd3c8f7/index.html

http://www.versuri-si-

creatii.ro/poezii/l/nicolae-labis-

8zudtnd/

https://www.marxists.org/romana/tematica/lit

eratura/labis/

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Labi%C8%99

http://jurnalul.ro/editie-de-colectie/moartea-lui-labis-crima-sau-accident/nicolae-labis-nu-merita-sa-moara-era-asa-tanar-528886.html
http://adevarul.ro/locale/suceava/misterele-mortii-nicolae-labis-accident-complot-securitatii-si-a-gasit-sfarsitul-tanarul-poet-rotile-unui-tramvai-capitala-1_55101d38448e03c0fdd3c8f7/index.html
http://www.versuri-si-creatii.ro/poezii/l/nicolae-labis-8zudtnd/
https://www.marxists.org/romana/tematica/literatura/labis/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Labi%C8%99


http://www.istoria.md/articol/524/Nicolae_Labi%C8

%99,_biografie

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1018

http://www.poeziile.com/autori/Nicolae-Labis/index1.php

https://constantinciopraga.wordpress.com/pagini-alese-

din-opera/nicolae-labis-astazi/

http://www.istoria.md/articol/524/Nicolae_Labi%C8%99,_biografie
http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1018
http://www.poeziile.com/autori/Nicolae-Labis/index1.php
https://constantinciopraga.wordpress.com/pagini-alese-din-opera/nicolae-labis-astazi/


http://www.autorii.com/scriitori/nicolae-

labis/moartea-caprioarei.php

http://www.nicolaelabis.ro/opere.php#.Vhu9HzSsVc0
http://www.muzeulbucovinei.ro/muzeu/expozitii-

permanente/casa-memoriala-nicolae-labis

elldor.info/2012/12/nicolae-labis-eu-sunt-aici-cu-fratii-mei-

in-jur/

http://www.autorii.com/scriitori/nicolae-labis/moartea-caprioarei.php
http://www.nicolaelabis.ro/opere.php
http://www.muzeulbucovinei.ro/muzeu/expozitii-permanente/casa-memoriala-nicolae-labis


Pentru ce-am plecat,

Unde mă îndrept?

S-au întunecat

Sensurile-n piept,

Dar o flacără

Mă cheamă acolo

Sub straturi de nea

Şi vrea să treacă

Liniştea mea.
Nicolae LABIŞ

Dor
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