“Poetul nu are biografie: biografia lui este de fapt propria lui
operă, mai bună sau mai rea, mai măreaţă
sau mai puţin măreaţă."ă
NICHITAăST NESCU

Note biografice:
Născut: 31ămartieă1933ă-ăPloieşti;ă
Decedat:ă13ădecembrieă1983ă-ăBucureşti;
Familia:ăăă

tata: NicolaeăH.ăSt nescuă-ăn scutălaă19ăaprilieă1908.ăÎnăliniaăpateră
n ,ă Nichitaă St nescuă seă trageă dintr-oă solid ă familieă deă miciă
meşteşugariăşiăcomercianţiăromâni,ălaăorigineăţ raniăprahoveniăveniţiă
înă
Ploieştiăpeălaăînceputulăsecoluluiănou sprezece;ă

mama: TatianaăCereaciuchină-ăn scut ăînă16ăfebruarieă1910,ălaăVoronej,ă într-oă familieă deă condiţieă nobil ă dină p rţileă Doneţului,ă refugiat ăapoiăînăRomânia.ăSeămut ălaăPloieştiăundeăvaăîntâlniăpeăNicolaeă
St nescu.ăTineriiăseăvorăc s toriălaă6ădecembrieă1931.
Educaţia:

1944ă-ă1952:ăLiceulă"Sf.ăPetruăşiăPavel",ădevenită"I.L.ăCaragiale"ădină
Ploieşti;

1952ă-ă1957:ăFacultateaădeăFilologieăaăUniversit ţiiădinăBucureşti.
Viaţa şi opera pe scurt:

1952:ăSeăc s toreşteăcuăMagdalenaăPetrescu,ăiubireaăsaădinăadolescenţ ,ădarătineriiăseădespartădup ăunăan;

1955:ăTranscrieăArgoticeleăsaleăcareănuăauăfostăpublicateăşiăv zuteăcaă
profundăneserioase.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

1957:ă Înă martieă Nichitaă St nescuă debuteaz ă simultană înă revisteleă
TribunaăsiăGazeta literarăădinăClujăcuătreiăpoezii.

1960:ă Laă sfârşitulă anuluiă debuteaz ă cuă volumulă Sensul iubirii,ă 112ă
deăpaginiădeăpoezii;

1962:ăLaă6ăiunieăseăc s toreşteăcuăDoinaăCiurea,ăaăc reiădragosteădeă
aproapeă zeceă aniă vaă fiă subiectulă volumuluiă O viziune a sentimen-

telor, ce apare în 1964;

1966: Public doar 11 Elegii, totate Elegiile vor ap rea anul viitor în
prima sa antologie, Alfa.

1967: Trei c rţi ale sale sunt tip rite, Roşu Vertical, antologia Alfa şi
volumul de poezii Oul şi sfera. Poemele sale încep s aib o aur
melancolic cu o stare de regret.

1969: Tip reşte Necuvintele, 216 pagini de poezii în acest volum care
primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor. Apare şi volumul de poezii Un
pamânt numit România, 150 de pagini. Este numit redactor şef
adjunct al revistei Luceafărul, al turi de Adrian P unescu.

1971: Apar în Iugoslavia dou c rţi traduse, Belgradul în cinci
prieteni, ediţie bilingv de poezii inedite şi Nereci.

1972 Public dou noi volume de poezii, Belgradul în cinci prieteni
şi Măreţia Frigului. Pentru volumul de eseuri Cartea de recitire
obţine pentru a treia oar Premiul Uniunii Scriitorilor.

1975 Obţine pentru ultima oar Premiul Uniunii Scriitorilor şi i se
atribuie premiul internaţional "Gottfried von Herder".

1978 Public volumul de poezii Epica Magna, 216 de pagini, cu care
primeşte premiul "Mihai Eminescu" al Academiei.

1979 Lanseaz volumul de poezii Opere imperfecte

1980 Propus de Academia suedez , poetul candideaz la Premiul
Nobel al turi de Elitis, Frisch, Senghor si Borges. Premiul este dat
poetului grec Odysseas Elitis. Discul "Nichita Stănescu - o recitare"
este scos de "Electrecord".

1981 În august are prima criz hepatic . Aceste crize vor continua în
toamn şi poetul se interneaz la spitalul Fundeni.

1982 În februarie moare tat l poetului. Volumul Noduri şi semne,
subintitulat "Recviem pentru moartea tat lui" este o selecţie din tot ce
a scris poetul de la ultima sa apariţie editorial . În iulie se c s toreşte
cu ultima sa soţie, Todoriţa T rîţ (Dora).

1983 Ascunde faţ de toţi semnele maladiei sale. La 31 martie,
împlinirea a 50 de ani a poetului este aproape o s rb toare naţional
în lumea artei şi a literaturii. Continu s apar traduceri ale poeziilor
sale peste hotare, în mod special în Iugoslavia unde va avea o criz
foarte grav , necesitând intervenţia medicilor. Recit versuri, pentru
ultima dat , la Drobeta-Turnu Severin, pe 9 decembrie, de unde se
întoarce cu trenul pe 12, pentru ca la dou jum tate dimineaţa, ziua
urm toare, s renunţe s mai lupte cu boala.

Nichita St nescu - cel care este
considerat de critica literar româneasc şi
european , cel mai important poet român din
sec.XX - s-a n scut la Ploieşti, în familia lui
NICOLAE ST NESCU, și a TATIANEI,
n scut
CEREACIUKIN, fiica unui nobil
general rus, refugiat cu familia sa din
calea r zboiului, în România.
Ascendenții paterni ai poetului
au fost localizați în suburbia
ploieștean Sf. Vineri, unde devin
abagii cunoscuți de-a lungul secolului
al XIX-lea. Aici s-a n scut Hristea
St nescu, bunicul poetului, care la
vârsta de 27 de ani s-a c s torit cu
Elena Gheorghiu, care vine, se pare,
din zona Ceptura, Mizil, având p rinții în satul Jugureni, județul Buz u.
Însemn rile vremii îl dezv luie și pe fratele acestuia, Ilie, despre care
poetul însuși îl amintește în câteva versuri din Moartea tatălui, la 2
aprilie, 1983, în publicația Luceafărul, datorit talentului s u scriitoricesc
în stil antonpanesc. Hristea St nescu va avea nou copii, toți cu educație
aleas , (profesori, funcționari sau cu o carier militar ), mezinul Nicolae,
tat l poetului, fiind continuatorul afacerii
familiei care se va transforma într-o croitorie
foarte apreciat la Ploiești.
Astfel, la 31 martie 1933, în casa din aşa
numita Piaţ Sârbeasc din Ploiesti, de pe
str.General Cernat nr.2 (azi Nichita Stanescu 2),
soţii St nescu ţin la piept pe primul lor n scut,
botezat Nichita Hristea St nescu (detalii in
lucrarea "Nichita Stanescu-album omagial"
editat sub coordonarea poetului Gh.Tomozei, de
c tre revista Viaţa Româneasc în 1984).

Locuinţa natal – ridicat de bunicul
Hristea M. St nescu şi de cei doi fii,
Gheorghe şi Nicolae (tat l poetului) în anul
1937, pe strada Buciumului nr.1- este “o
cas alb , cu un singur cat,… cu o
arhitectur simpl , echilibrat , amintind de
cea a caselor ţ r neşti de la câmpie…”.
Naţionalizat , apoi vândut , casa este
recuperat
prin
eforturile
Societ ţii
Memorial Nichita Stanescu (presedinte prof. Mariana St nescu, sora poetului, vicepreşedinte ing.Ioan Mârzescu şi
ing. Sergiu Utza B icoianu, secretar profesor şi ziarist Ioan Grosescu), a
parlamentarilor de Prahova şi a multor oameni de bine, în 1998. Fondurile
necesare au provenit de la Bugetul Statului, prin Ministerul Culturii ministru Ion Caramitru.
Vizitatorul casei şi a imprejurimilor, deja cunosc tor al poeziei lui
Nichita, începe s retraiasc copil ria si adolescenţa inegalabilului poet. O
camer documentar şi o alta pentru biblioteca de peste 1000 de c rţi pun
în centrul atenţiei – prin modalit ţi de etalare şi vizualizare moderne –
opera şi personalitatea poetului, produs al spiritualit ţii ploieştene. În
corpul B al muzeului, o camer multifuncţional este destinat
manifest rilor cu public: colocvii, dezbateri, dup -amieze cu adolescenţi,
cine de tain poetice, proiecţii de filme, expoziţii.
Pl cile comemorative din marmur alb prezint locurile pe unde a
trecut poetul în timpul periplului şcolar. Pe fiecare dintre acestea exist şi
câte un basorelief în bronz, reprezentând pe Nichita lucrare a sculptorului Nicolae Kruch. Pl cile au fost
amplasate cu acordul conducerilor respectivelor şcoli
şi sub coordonarea sculptorului Stefan Macovei.
Meritele poetului au fost recunoscute în timpul
vieţii, dar dup
fulger toarea
lui moarte din
13 decembrie
1983,
au
început timid şi din ce în ce mai
mult, recunoaşterea acestora atât în
Bucureşti, în ţar , în afara ţ rii, dar
mai ales în oraşul lui natal, Ploieşti.
STATUIA DIN PIATR
DIN
PARCUL
“N.
STANESCU”
PLOIEŞTI

În opinia lui Eugen Simion poezia nichitian este “poezia poeziei”,
poetul încercând s defineasc conceptia sa despre cunoastere prin arta,
despre echilibrul dintre continutul si forma poeziei, despre relatia poetului
cu, cuvântul .

Poetul în propriile-i cuvinte...
“Dac n-aş crede în mesajul meu literar, nu aş scrie. Pur şi simplu nu
aş scrie şi e o fals modestie s spui "Domnule, eu scriu pentru c iubesc
poezia, dar nu prea cred dac am talent sau dac n-am talent." Eu cred
foarte mult în talentul şi în vocaţia mea, pentru c pentru asta mi-am jerfit
î treaga ea existe ţă, a să adaug u o pi ătură î plus se si ilităţii
o te pora e, o for ulare ai ouă, ai ade ată ...”
“Eu nu sunt altceva decât
o pat de sânge
care vorbeşte.” (Autoportret)ă
“A vorbi despre limba în care gândeşti, este ca o s rb toare. Limba
română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se
numeşte, de aceea, pentru mine, iarba iarb se spune, de aceea, pentru
mine, izvorul izvor şte, de aceea, pentru mine, viaţa se tr ieşte.”
“Poezia este numai art : ea este îns şi viaţa, însuşi sufletul
vieţii. F r poezie omul nu s-ar distinge de neant.”
“Poezia este ochiul care plânge. Ea este um rul care plânge, ochiul
um rului care plânge. Ea este mâna care plânge, ochiul mâinii care plânge.
Ea este talpa care plânge, ochiul c lcâiului care plânge.”

... celebru poet şi eseist român, ce aparţine structural poeziei moderniste sau
neomoderniste...
• 1960 - Sensul iubirii
• 1964 - O viziune a sentimentelor
• 1965 - Dreptul la timp
• 1966 - 11 elegii
• 1967 - Obiecte cosmice (Alfa)
• 1967 - Roşu vertical
• 1967 - Oul şi sfera
• 1968 - Laus Ptolomaei
• 1969 - Necuvintele
• 1969 - Un pământ numit România
• 1970 - În dulcele stil clasic
• 1971 - Belgradul în cinci prieteni
• 1972 - Măreţia frigului
• 1978 - Epica Magna
• 1979 - Opere imperfecte
• 1982 - Noduri şi semne
• 1982 - Oase plângând
• Volume antologice
• 1985 - Ordinea cuvintelor
• 2002 - Nichita Stănescu - Opere

Stelele si luna
Azi,ăluna-iămaiălucitoare
Siăfrumoas ăcaăoăfloare ;
Aşezat -iăprintreăstele,
Ca-nătoateăviseleămele.
Galbenulămicilorăstele
Imiăfur ăprivirile…
Uitădeăzileleămaiărele,
Şi-mi g sesc vis rile.
Toamna
Toamnaăiar siăaăsosit,
Frunzaăverde-a-ng lbenit,
P s riărareăauăplecat,
Şi noi toţi ne-am întristat.
Culesulăaăînceput,
Struguriiăsuntăbuniădeămust,
Noiăneăpreg timădeăiarn ,
Lemneămulte-năfocăs ăard .
(Craciun Andreea, Florișteanu Alexandru
ClasaăaăV-aăB,ă coalaăGimnazial ă“N.ăSt nescu”)

Iubitoriiădeăart ă iăcultur ă i-auădatămânaă i,ăp rta iăfiindălaămomentulăfestivă iăemoționantăcareăne-aăsensibilizată
peătoți,ăauăadusăpoețiaălaăCeptura.
F r ăgestulălorănobil,ăamăfiăr masăs raciăspirituală iăcuă
doră deă aă intraă cuă drepturiă deplineă înă circuitulă culturală
județeană iănațional.
Tuturorăcelorăcareăs-auăimplicatăcuăsufletul,ăleătransmită
viileămeleămulțumiri.

Bine ați venit la Ceptura, pe drumul poeziei!
DIRECTOR,ă
Prof.ăEMILIANăDEACONESCU
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