
(31 martie 1933 - 13 decembrie



„Ceea ce putem spune, până toate acestea se vor lămuri, este că poetul

Nichita Stănescu continuă o serie mare de poeţi din secolul al XX-lea 

(Bacovia, Arghezi, Blaga, Barbu) şi că el însuşi este un mare poet care 

cu închipuirile, jocurile, teoriile, stările şi abilităţile lui a schimbat faţa

poeziei româneşti. Un mare poet român într-o istorie imposibilă (epoca

totalitarismului), un mare liric european aproape necunoscut ...”

(Eugen Simion)

http://www.istoria.md/articol/534/Nichita_St%C4%83nescu

http://www.istoria.md/articol/534/Nichita_St%C4%83nescu


TABEL CRONOLOGIC
• 1933 Nichita Hristea Stănescu se naşte la 31 martie la Ploieşti

• 1940-1944 Urmează clasele primare, primele două la şcoala nr.5 din Ploieşti, apoi, din cauza

evacuării survenite în timpul războiului, Buşteni şi la Vălenii de Munte.

• 1944-1948 Îşi continuă studiile gimnaziale la Liceul „Sf. Petru şi Pavel” (azi. Liceul „I.L.Caragiale”)

din Ploieşti.

• 1952-1957 Urmează cursurile Facultăţii de Filologie la Universitatea din Bucureşti, după ce

avea intenţia de a intra la Politehnică.

• 1957-1960 După absolvirea facultăţii, poetul este corector şi apoi redactor la secţia de poezie

a Gazetei literare.

• 1960 Nichita Stănescu debutează cu volumul Sensul iubirii. Critica îl receptează imediat

ca tânăr poet reprezentativ pentru generaţia sa.

• 1964 Apare volumul O viziune a sentimentelor, pentru care poetului i se conferă Premiul

Uniunii Scriitorilor. Călătoreşte în Finlanda.

• 1965 Este ales în Comitetul de conducere al Uniunii Scriitorilor.

• 1966 Publică 11 elegii, operă de vârf a creaţiei stănesciene, punct de referinţă al întregii

literaturi contemporane române.

Calendarul bibliotecarului 1993. Chişinău : Biblioteca Naţională, 1993. 162 p.



• 1970      Este redactor-şef adjunct la România literară până în 1973.

• 1973      Apare antologia Clar de inimă şi placheta Ion Neculce. O samă de cuvinte, aşezate în
chip de vers de către Nichita Stănescu.

• 1975        I se atribuie Premiul Internaţional „Gottfried von Herder" al Universităţii din Viena. 

Publică în colecţia „Biblioteca pentru toţi" cea mai amplă selecţie de autor Starea

poeziei. Obţine pentru a patra oară Premiul Uniunii Scriitorilor.

• 1976      I se decernează Premiul Herder, la Viena. E oaspetele „Zilelor literaturii" de la Chişinău. 

• 1978        Poetului i se conferă Premiul „Mihai Emiuescn" al Academiei Române.

• 1980        Îi apare volumul pentru copii Carte de citire, carte de iubire; ţine rubrica „Respirări" în
revista Luceafărul.

• 1982        Publică volumul de eseuri intitulat Respirări. În februarie moare tatăl poetului. Apare
volumul Noduri şi semne subintitulat Recviem la moartea tatălui meu. Poetului i se 
decernează Marele Premiu „Cununa de aur" ai Festivalului Internaţional de Poezie de la 
Striga.

• 1983     La împlinirea a 50 de ani de viaţă poetul este sărbătorit de întreaga presă română
literară Îi apar selecţii din operă în publicaţii străine.

• 1983    La 13 decembrie 1983 se stinge din viaţă poetul Nichita Stăneseu şi este înhumat la 
cimitirul Bellu, în faţa mormântului lui Mihai Emineseu.

Calendarul bibliotecarului 1993. Chişinău : Biblioteca Naţională, 1993. 162 p.



PREMII LITERARE

• 1982 Premiul „Cununa de Aur” al Festivalului internațional Serile de Poezie de la Struga (Macedonia iugoslavă)

• 1978 Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române pentru volumul de poezii Epica Magna

• 1975 Premiul Internațional „Gottfried von Herder”

• 1975 Premiul Uniunii Scriitorilor pentru antologia de poezie “Starea poeziei” (selecție de autor)

• 1972 Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de eseuri Cartea de recitire

• 1969 Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de poezii Necuvintele

• 1964 Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul de poezii O viziune a sentimentelor

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nichita_St%C4%83nescu#Premii_literare

https://ro.wikipedia.org/wiki/Serile_de_Poezie_de_la_Struga
https://en.wikipedia.org/wiki/Herder_Prize
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nichita_St%C4%83nescu#Premii_literare


OPERA



Spune-mi, dacă te-aş prinde într-o zi

Şi ţi-aş săruta talpa piciorului,

Nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, după aceea,

De teamă să nu-mi striveşzi sărutul?.

STĂNESCU, Nichita. Opera poetică. Chişinău : Cartier, 2007. 368 p. ISBN 978-9975-949-21-7.



„O coerenţă interioară înspăimîntătoare face din poezia lui Nichita

Stănescu – dincolo de inegalităţi, eşecuri şi risipă – una din cele mai

de seamă opere lirice moderne”

Nicolae Manolescu

STĂNESCU, Nichita. Opera poetică. Chişinău : Cartier, 2007. 368 p. ISBN 978-9975-949-21-7. 



,,... „Volumul „11 Elegii” este considerat cea mai bună

carte a lui Nichita Stănescu. Poetul dezvoltă un numar de

raporturi care delimitează poezia şi existenţa poetului.

Punctul de plecare este criza de natură existentială pe

care poetul încearcă să o depăşească prin meditaţie.

Stilul acestor poezii este solemn si ermetic”. (Eugen

Simion)
http://www.referatele.com/referate/romana/online15/Nichita-

Stanescu---Universul-poetic-referatele-com.php

http://www.referatele.com/referate/romana/online15/Nichita-Stanescu---Universul-poetic-referatele-com.php


REFERINŢE CRITICE





,,NICHITA STĂNESCU îl reactualizează pe Ion Barbu şi pe Eminescu, în latura lui 

sferică, vizionaristă. Toate aventurile spirituale ale lui sfîrşesc în aproximarea, eterna 

aproximare a sinelui, „cogito” – ul poeziei sale, centru gânditor al acestei Utopii, 

opera unui mare poet”.

Eugen Simion







PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE





PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL
„Nichita Stănescu se mișca într-adevăr într-o sferă superioară, siderată de valori exclusiv

artistice. Cât despre gustul său pentru „compromis”, cred sincer că nu prea știa ce înseamnă

acest lucru, tocmai pentru că era un ingenuu. Dacă nu mi-ar fi teamă că devin prea ... doct, aș zice

că spiritul său ludic îl făcea să plutească pe deasupra situațiilor, pentru a căror substanță tragică

cred că nu avea „organ”: tălpile lui nu se atingeau nici de flori, nici de mocirlă. Singurul păcat al 

lui Nichita Stănescu a fost crima săvârșită față de sine însuși: distrugerea sistematică a carcasei

care-i asigura superbul exercițiu al spiritului.

„Nichita Stănescu este cel mai important poet român de după cel de-al doilea război mondial. 

Odată cu el, prin el, logosul limbii române ia revanșa asupra poeților ei.”

Ștefan Augustin Doinaș
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nichita_St%C4%83nescu#Premii_literare

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nichita_St%C4%83nescu#Premii_literare


PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





PREZENŢE  ÎN INTERNET

https://radioromaniacultural.ro/portret-nichita-

stanescu http://jurnalul.ro/redescoperirea-romaniei/nichita-stanescu

https://www.youtube.com/watch?v=r_tiJCZzUlU https://www.youtube.com/watch?v=r_tiJCZzUlU

https://radioromaniacultural.ro/portret-nichita-stanescu-marirea-si-decaderea-unui-geniu/
http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/redescoperirea-romaniei/nichita-stanescu-ploiesteanul-516340.htm
https://www.youtube.com/watch?v=r_tiJCZzUlU
https://www.youtube.com/watch?v=r_tiJCZzUlU


http://www.autorii.com/scriitori/ni

chita-stanescu

http://stanescunichita.blogspot.md/p/opera

http://www.nichitastanescu.eu/opere

http://www.gandul.info/cultura/geniul-lui-

nichita-stanescu

http://www.versuri-si-

creatii.ro/poezii/nichita-

stanescu

http://www.autorii.com/scriitori/nichita-stanescu/index.php
http://stanescunichita.blogspot.md/p/opera.html
http://www.nichitastanescu.eu/opere.php#.WsH7jdRubIU
http://www.gandul.info/cultura/geniul-lui-nichita-stanescu-vazut-prin-ochii-ultimei-sale-iubiri-dora-poetii-tineri-veneau-pentru-un-fel-de-binecuvantare-iar-el-considera-ca-nu-trebuie-sa-respinga-pe-nimeni-15177781
http://www.versuri-si-creatii.ro/poezii/s/nichita-stanescu-8zudtzd/
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• https://radioromaniacultural.ro/portret-nichita-stanescu

• http://jurnalul.ro/redescoperirea-romaniei/nichita-stanescu

• https://www.youtube.com/watch?v=r_tiJCZzUlU

• http://www.autorii.com/scriitori/nichita-stanescu

• http://www.nichitastanescu.eu/opere

• http://stanescunichita.blogspot.md/p/opera

• http://www.gandul.info/cultura/geniul-lui-nichita-stanescu

http://www.ioanslavici.eu/opere.php#.WmXPIZdwnIU
https://radioromaniacultural.ro/portret-nichita-stanescu
http://jurnalul.ro/redescoperirea-romaniei/nichita-stanescu
https://www.youtube.com/watch?v=r_tiJCZzUlU
http://www.autorii.com/scriitori/nichita-stanescu
http://www.nichitastanescu.eu/opere
http://stanescunichita.blogspot.md/p/opera
http://www.gandul.info/cultura/geniul-lui-nichita-stanescu
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