
,,Maestru al fanteziei 

şi al ironiei”
(Ion Ciocanu)



„Nu cred că scriitorul trebuie să 

dispară din conştiinţa poporului 

său. Această existenţă mi-o 

urez şi v-o urez acum.”

Marin Sorescu



„Personalitate marcantă a literaturii române, 

Marin Sorescu a reuşit, deopotrivă, în poezie 

şi în teatru,în proză şi publicistică,în eseistică 

şi critică literară, literatura pentru copii şi 

teatru, mai nou şi în pictură; este capabil să se 

exprime cu dezinvoltură în toate genurile 

practicate, entuziasmînd sau contrariind (pe 

cei nechemaţi). Şi tot cu dezinvoltură trece de 

la mitologie la realismul frust, de la îndoială la

disperare, de la sarcasm la umorul negru, de la 

parodie la meditaţia gravă, tălmăcind timpul în 

metafore. În creaţii răzbate adînca durere 

românească, dar şi încrederea în drumul ce 

duce la lumină...”  

Tudor Nedelcea 



TABEL CRONOLOGIC
1936 19 februarie se naşte Marin Sorescu în comuna Bulzeşti, Dolj.

1943-1947 Urmează cursurile şcolii din comuna natală, pe care o va proiecta în mitologie

prin seria La lilieci.

1950 Se înscrie la Liceul „Fraţii Buzeşti” din Craiova, apoi se transferă la Liceul Militar

din Predeal. Primeşte primlul premiu pentru poezie şi conduce Cenaclul „Nicolae

Bălcescu” al elevilor liceului.

1955 -1960 Student la Facultatea de Filologie, Istorie şi Pedagogie a Universităţii „Al. I. Cuza”

din Iaşi. Se stabileşte în Bucureşti. Redactor la revista „Viaţa Studenţească”, apoi

la „Luceafărul”.

1964 Debut editorial cu volumul de parodii Singur printre poeţi.

1695 Poeme, Editura pentru literatură; Premiul Uniunii Scriitorilor.

1966 Moartea ceasului, versuri, Editura Tineretului. Se transferă ca redactor-şef la

Studioul Cinematografic Animafilm, Bucureşti.

1968 Iona, teatru, Editura pentru literatură; premiul Uniunii Scriitorilor pentru

dramaturgie şi, ulteiror, premiul Academiei Române.

1970-1971 Ia parte la International Writing Program al Universităţii din Iowa, Iowa City, SUA.

Primeşte medalia de aur pentru poezie Ospiti Napoli, decernată în oraşul Napoli.

A treia ţeapă, teatru, în revista „Cronica”, Iaşi.

BĂILEŞTEANU, Fănuş. Marin Sorescu : Studiu monografic. 
Bucureşti : Ed. Steaua Procion, 1998. 176 p. ISBN 973-97992-7-2



1972 Academia de Artă din Berlinul de Vest îi acordă o bursă de studii pe o perioadă de

un an. Rame-Frames, versuri, ediţie bilingvă, Editura Eminescu, în colaborare cu

International Writing Program, University of Iowa, traducere în limba engleză şi

cuvînt înainte de Roy MacGregor-Hastie.

1973 La Lilieci, volumul I, Editura Eminescu, premiul Uniunii Scriitorilor.

1974 Setea muntelui ce sare, teatru, Editura Cartea Românească, Premiul Uniunii

Scriitorilor pentru dramaturgie.

1976 Poeme, Editura Albatros, în colecţia „Cele mai frumoase poezii”, cu o prefaţă de

Cornel Regman. Răceala, piesa în cinci acte, în revista „Teatru”.

1977 La Lilieci, volumul II, versuri, Editura Cartea Românească, premiul Academiei

Române. Trei dinţi din faţă, roman, Editura Eminescu.

1978 I se acordă premiul internaţional „Le Muze” de către Academia delle Muze,

Florenţa. A treia ţeapă, teatru, în „România literară” (actul 2), premiul Uniunii

Scriitorilor pentru dramaturgie.

1979 Tinereţea lui Don Quijote – La juventud de Don Quijote, versuri, ediţie bilingvă,

Editura Eminescu, traducere în limba spaniolă de Lolita Tăutu.

Răceală – A cold, teatru, ediţie bilingvă, Editura Junimea, traducere în limba

engleză de Stavros Deligiorgis.

1980 La Lilieci, volumul III, versuri, Editura Cartea Românească.

Giona (Iona), teatru, Editura Administraţia Provinciei Napoli, traducere în limba

italiană de Marco Cugno, cu studii despre dramaturgia şi poezia lui Marin Sorescu.

BĂILEŞTEANU, Fănuş. Marin Sorescu: Studiu monografic. Bucureşti : 
Ed. Steaua Procion, 1998. 176 p. ISBN 973-97992-7-2



Casa lui Marin Sorescu, str. Grigore Alexandrescu nr. 43, 

Bucureşti, cu placa comemorativă de marmură montată pe faţadă

Am zărit lumină pe pămînt, 

Şi  m-am născut şi eu

Să văd ce mai faceţi.

Sănătoşi? Voinici?

Cum o mai duceţi cu fericirea?

Mulţumesc, nu-mi răspundeţi.

Nu am timp de răspunsuri,

Abia dacă am timp să pun întrebări.

Dar îmi place aici

E cald, e frumos,

Şi atîta lumină încît

Creşte iarba...
(Am zărit lumină...)

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Marin_Sorescu)



1981 Gedichten (Poezii), Editura Elsewier-Maunteau-Antwerpen, Amsterdam, traducere în

limba neerlandeză de Liesbeth Ziedses de Plantes, care semnează şi o postfaţă.

1982 Pod vratata (Pe sub uşă), versuri, Editura Misla, Scopije, traducere în limba

macedoniană de Tasco Sarov, cu o prefaţă de Mateja Matevski.

1983 Selected Poems (Poeme alese), Editura Bloodaxe Books, Newcastle upon Tyne,

Anglia, traducere şi prefaţă de Michael Hamburger

1984 Drumul, antologie de versuri, cu o prefaţă de Mircea Scarlat şi o Notă biobibliografică

de Virginia Sorescu, Editura Minerva.

1985 Tratat de inspiraţie, interviuri despre poezie, ilustrate de poezii în traducerea
autorului, Editura Scrisul Românesc.

1986 Uşor cu pianul pe scări, cronici literare, cu o prefaţă a autorului, Editura Cartea
Românească, premiul Uniunii Scriitorilor.

1988 La Lilieci, poeme, cartea a IV-a, Editura Scrisul Românesc.

Vărul Shakespeare, teatru, se publică fragmente în: „Ramuri”, „România literară”,

„Luceafărul”, Cronica Iaşului”.

1989 Ionas, Het vlot van de Medusa (Iona şi Pluta meduzei), teatru, prefaţa şi interviu de

Liliana Alexandrescu, traducere în limba olandeză de Jan Willem Bos. Volum editat de

către Universitatea din Amsterdam cu ocazia reprezentării celor două piese de către

studenţii grupuli CREA. Cartea conţine şi 9 desene ale autorului. 9 noiembrie – are loc

prima expoziţie personală la Muzeul de Artă din Braşov. Expune 43 de uleuri.

1990 12 februarie – are loc a doua expoziţie personală la Muzeul Colecţiilor de Artă din

Cluj. Este numit director la Editura Scrisul Românesc, Craiova.

BĂILEŞTEANU, Fănuş. Marin Sorescu: Studiu monografic. Bucureşti:  
Ed. Steaua Procion, 1998. 176 p. ISBN 973-97992-7-2



1991 Poezii, volumul I, ediţie definitivă. Prefaţă şi ilustraţii* aparţinînd autorului, Editura

Scrisul Românesc, Craiova.

Membru corespondent al Academiei Române. Devine redactor-şef al revistei Ramuri

din Craiova. Primeşte Premiul Herder pe 1991, Viena. Este recomandat de

Academia Română pentru o candidatură la Premiul Nobel pentru literatură.

1992 Susţine doctoratul în Filologie la Universitatea Bucureşti cu teza „Insolitul ca energie

creatore, cu exemple din literatura română”.

A treia expoziţie personală la Sala Rondă a Ministerului Afacerilor Externe. Expune

47 de lucrări.

Teatru, seria „Biblioteca pentru toţi”, cu o prefaţă de Dumitru Micu, Editura Minerva.

1993 Este numit Ministrul Culturii din România.

Poezii, volumul II ediţie definitivă, Editura Scrisul Românesc. Cirip-Ciorap, poezii

pentru copii, ilustrată în interior de autor, Editura Junior Club şi Editura Arc.

1994 Traversarea, versuri, ediţie ilustrată de autor, Editura Creuzet, Bucureşti.

1995 La Lilieci, cartea a V-a, Editura Creuzet.

Poezii, Poesie, Poems, ediţie de lux trilingvă: română, italiană, engleză cu 30

reproduceri după tablourile lui Marin Sorescu, Arti Grafiche Giacone, Torino.

1996 8 decembre după scurtă, dar grea suferinţă Marin Sorescu a trecut la cele veşnice.

*toate desenele de Marin Sorescu

BĂILEŞTEANU, Fănuş. Marin Sorescu: Studiu 

monografic. Bucureşti : Ed. Steaua Procion, 
1998. 176 p. ISBN 973-97992-7-2



OPERA

„Scrisul nu este o obligaţie, după cum nici cititul nu

este nici el o obligaţie. Poezia mea se naşte dintr-o

bucurie a comunicării, este o descărcare de energie şi

cărare pe scurt între mintea şi inima mea. Mă scurt-

circuitez în continuu cu o plăcere de fachir. Mărturisesc,

cuiele pe care stau întins, îmi intră în carne şi mă dor.

Sunt un fachir mereu începător!..”

Marin Sorescu





Presimt că o să am o zi cam proastă

Din cît greu fost-a, este cel mai greu.

Dealtfel, zarea va rămîne-albastră

Şi ştreangul mîine fi-va curcubeu.

Spre mine mă deschid ca o fereastră,

În care stă pe gînduri Dumnezeu.

Și iată vine pasărea măiastră

Și pasărea aceasta sînt tot eu...
(Presimt)



„Am scris La Lilieci din două motive. Nu voiam să

se piardă două secole de sat românesc – tradiţie,

limbaj, mituri etc. Apoi doream să injectez lirismul

cu vigoarea faptelor concrete. Poezia se face şi din

amănunte nesemnificative, sau nepoetice, iar

aceste amănunte pot înviora versul... Este o carte

autobiografică. Un omagiu – cuvîntul nu e prea

expresiv – adus satului, părinţilor şi fraţilor mei...”
Marin Sorescu





„Cîtă vreme se mai vede ceva în zare... o rază de stea...
sau un pai... speranţa nu-i pierdută... Şi dacă există o
singură speranţă trebuie să existe şi o jumătate din
speranţa aceea... şi jumătate din jumătate... şi aşa la
infinit.”

(Marin Sorescu, Matca)



„Cînd te apropii de proză venind din poezie şi din teatru, ai şi exigenţe stilistice.

Am vrut ca fiecare pagină să fie citită şi ca un poem. Am cheltuit într-adevăr cîţiva

ani buni pe această proză, care, ultima instanţă, nu este nici poem, nici teatru, ci

proză-proză, ceea ce am vrut să fie.”

Marin Sorescu



TRADUCERI
Marin Sorescu a fost cunoscut în timpul vieţii pe aproape toate

continentele planetei. Operele lui au fost traduse în: SUA, Canada, Mexic,

Brazilia, Columbia, India, Anglia, Germania, Franţa, Grecia, Suedia, Italia,

Olanda, Spania, Portugalia, China, Iraq, Singapore, Rusia, Norvegia,

Cehia, Slovacia, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Australia, Polonia ş.a.,

totalizînd peste şaizeci de cărţi apărute în străinătate.

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Marin_Sorescu)



EDITOR, COORDONATOR, REDACTOR, 
SELECŢIE, STUDIU INTRODUCTIV 



În perioada 1978-1990, Marin Sorescu a fost redactor-şef la revista 

craioveană Ramuri, o revistă literară, care apare lunar la Craiova, sub 

egida Uniunii Scriitorilor din România.



PREZENŢE ÎN ANTOLOGII

Mă uit la fiecare carte nouă

Ca Avram la Isaac,

Pe cînd se pregătea

Să-l înjunghie.

Te voi sacrifica şi eu

Pe aceste cîteva vreascuri

Ale cunoaşterii,

Şi din litere va curge sînge.

Şi mă voi învălui în fumul lui

Să nu mă vadă duhurile.

Şi aşa voi fi bun

Materiei

Încă o vreme.
(O vreme)



REFERINŢE CRITICE

„…Fundamental, Marin Sorescu are o capacitate excepţională

de a surprinde fantasticul lucrurilor umile şi latura imensă a

temelor comune. Este entuziast şi beat de univers, copilăros,

sensibil şi plin de gînduri pînă la marginea spaimei de ineditul

existenţei, romantic în excepţia largă a cuvîntului.”

G. Călinescu









O carte, odată scrisă,

Nu produce imunitate la scris.

Te vei îmbolnăvi de microbul

Cărţii următoare.

Şi tot aşa…

Ca o veşnică stare de gripă, 

Cu un million de rădăcini

De microbi.
(Bolnav de carte)







PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



„Lirismul său, care trece de la neliniştea cea mai adîncă la burlescul

cel mai plin de haz, face din el (Marin Sorescu), fără îndoială, unul

dintre poeţii marcanţi ai generaţiei sale, nu numai în România, ci în

întreaga lume. El va găsi, în anii viitori, la amatorii absurdului şi

miraculosului, numeroşi admiratori...”
Alain Bosquet



PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL

„Un dramaturg român pe

care ar fi inutil să vrem a-l

compara cu altcineva,

fiindcă Marin Sorescu

reprezintă o voce cu totul

nouă ca dramaturg dar şi ca

gînditor. El abordează teme

eterne, despre care se pare

că s-a spus tot de milenii şi

iată că le restituie mergînd

pînă la sufletul subiectelor

cu o simplitate cum n-am

mai văzut.”
Georges Gros



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE









MAGIA PICTURII LUI MARIN SORESCU

„Atunci cînd pictez mă simt foarte
bine. Pictura înseamnă o descatuşare, în
timp ce poezia, proza sau critica
înseamnă totuşi o veselie şi, ca veselie,
presupun o anumită obligaţie. Deci
pictura o fac de bunăvoie. Dar aş spune
că pe toate le fac de bunăvoie. Nimeni
nu ne obligă sa fim nici scriitori, nici
poeti, nici dramaturgi, nici pictori. Trebuie
să existe pornirea să lucrezi în sfera
inefabilului…”

Marin Sorescu



Dar de lună

Copilăria

Ionel şi Prian cărînd piatra

Oul sau găina



Coridă în YucatanObiecte neidentificate

PisicaRoata



Cvadratura cocoşului

„Este o pictură de mîna stîngă, în sensul unei

relaţii magice cu universul, este o perspectivă

afectivă, rămasă într-un moment stagnant de

dezvoltare a personalităţii şi în clipa în care va fi

cunoscut, se va vedea ce înseamnă cu adevărat

Marin Sorescu pentru cultura română”.

Pavel Şuşară

http://www.observatorul.com/events_main.asp



PREZENŢE ÎN INTERNET

www.aboutromania.com

http://www.timpul.md

www.romanianvoice.com

http://www.istorie-pe-scurt.ro

http://www.aboutromania.com/
http://www.timpul.md/
http://www.romanianvoice.com/
http://www.istorie-pe-scurt.ro/


http://www.istoria.md

http://www.gds.ro

http://www.romlit.ro

http://www.ro.biography.name

http://www.istoria.md/
http://www.gds.ro/
http://www.romlit.ro/
http://www.ro.biography.name/


https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com

http://www.literaturasiarta.md

http://www.pruteanu.ro

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/
http://www.literaturasiarta.md/
http://www.pruteanu.ro/


Versuri în lectura autorului au fost înregistrate la Library of Congress, 

Washington, în 1971 şi la Poetry Center, Universitatea California, San 

Francisco, 1981.

http://www.loc.gov

http://www.loc.gov/search/?q=sorescu+marin&all=true


https://openlibrary.org

https://doaj.org

PREZENŢE ÎN BAZE DE DATE

http://web.b.ebscohost.com

https://openlibrary.org/search?q=sorescu+marin
https://doaj.org/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?sid=872af32d-8324-4b4a-a8d0-e16eb345ecca@sessionmgr102&vid=2&hid=123&bquery=(marin+AND+sorescu)&bdata=JmRiPXJzdCZkYj1lMGgmZGI9YXBoJmRiPWY1aCZkYj1lcmljJmRiPWx4aCZjbGkwPUZUJmNsdjA9WSZsYW5nPXJ1JnR5cGU9MCZzaXRlPWV


Un fir de păianjen

Atîrnă de tavan.

Exact deasupra patului meu.

În fiecare zi observ

Cum se lasă tot mai jos.

Mi se trimite şi

Scară la cer – zic,

Mi se aruncă de sus.

Deşi am slăbit îngrozitor de mult

Sunt doar fantoma celui ce am fost

Ma gîndesc ca trupul meu

Este totuşi prea greu

Pentru scara asta delicată.

– Suflete, ia-o tu înainte.

Pîş! Pîş!
(Scară la cer)
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