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Se dedică memoriei poetului

Nichita 

Stănescu



Despre familie

• Mama – Tatiana 

Cereaciuchin, născută la 16 

februarie 1910, la Voronej, 

într-o familie de condiţie 

nobilă din părţile 

Doneţului, refugiată apoi 

în România. Se mută la 

Ploieşti unde îl va întâlni 

pe Nicolae Stănescu. Tinerii 

se vor căsători pe 6 

decembrie 1931.



• Tatăl – Nicolae Hristea 

Stănescu, născut la 19 

aprilie 1908. În linia 

paternă, Nichita se trage 

dintr-o solidă familie de 

mici meşteşugari şi 

comercianţi veniţi în 

Ploieşti pe la începutul 

secolului al XIX-lea.



Părinţii lui Nichita, la bătrâneţe

• Tatiana şi Nicolae 

Hristea Stănescu



Copilăria

• Nichita la 3 ani



• Cu mama



• Nichita, cu sora şi mama



• Nichita la 8 ani



Educaţia

• Primele trei clase primare 

este elev la Şcoala de 

băieţi nr. 5 Ploieşti

• Clasa a III-a - trimestrul 

III - este elev la Şcoala 

din Buşteni

• În clasa a IV-a revine la 

Şcoala din Ploieşti



• În perioada 1944 – 1952 

urmează Liceul “Sf. Petru şi 

Pavel”, devenit ulterior “I.L. 

Caragiale”, din Ploieşti.

• Între anii 1952 – 1957 este 

student la Facultatea de 

Filologie a Universităţii din 

Bucureşti.



În armată

• Nichita, soldat



Activitatea literară

• 1955 – transcrie “Argoticele” sale, 

care nu au fost publicate, fiind 

văzute ca profund neserioase.

• 1957 – în martie, Nichita debutează 

simultan în revistele “Tribuna“ şi 

“Gazeta literară “ din Cluj cu trei 

poezii.



• Între 1957 – 1958 este 
corector la secţia de poezie a 
“Gazetei literare “(director 
Zaharia Stancu).

• 1960 – la sfârşitul anului 
debutează cu volumul 
“Sensul iubirii”.

• 1963 – primul pas peste 
hotare al poetului, în 
Cehoslovacia.



Activitatea literară

• 1964 – apare la începutul 

anului “O viziune a 

sentimentelor”, volum cu care 

poetul primeşte Premiul 

Uniunii Scriitorilor. O 

cunoaşte pe Gabriela 

Melinescu; în tensiunea 

relaţiei lor, poetul creează 

cele mai explozive opere ale 

sale.



• 1965 – apare, în martie, 

volumul de poezii “Dreptul 

la timp”.



• 1966 – publică doar “11 

Elegii”, toate elegiile 

urmând să apară în anul 

următor, în prima 

antologie, “Alfa”.



• 1967 – Trei cărţi ale sale 

sunt tipărite, “Roşu 

vertical”, antologia “Alfa” 

şi volumul de poezii “Oul 

şi sfera”. Poemele sale 

încep să aibă o aură 

melancolică, marcate 

printr-o stare de regret.



• 1969 – tipăreşte 
“Necuvintele”, volum care 
primeşte Premiul Uniunii 
Scriitorilor. Mai apare şi 
volumul de poezii “Un pământ 
numit România”. Este numit 
redactor-şef adjunct al revistei 
“Luceafărul”, alături de 
Adrian Păunescu.



• Cu Peter Jay, 

traducătorul lui 

Nichita.



• 1970 - publică “În dulcele 

stil clasic” şi a doua sa 

antologie, “Poezii”. 



Opera poetică

• 1971 – apar în Iugoslavia 

două cărţi traduse: 

“Belgradul în cinci 

prieteni”- ediţie bilingvă 

de poezii inedite - şi 

“Nereci”.



• 1972 - “Belgradul în 

cinci prieteni”



• 1972 - apare volumul 

“Măreţia frigului”. Pentru 

volumul de eseuri “Cartea 

de recitire” obţine pentru a 

treia oară Premiul Uniunii 

Scriitorilor.



• 1973 – scoate antologia de 
poezii de dragoste “Clar de 
inimă”

• 1974 – în martie, de ziua 
lui, are o revelaţie a morţii 
sub forma unui îngrozitor 
tunel oranj

• 1975 – i se atribuie, pentru 
ultima oară, Premiul 
Uniunii Scriitorilor



Premiul Herder

• 1975 – i se atribuie 

Premiul Internaţional 

“Gottfried von Herder”. 



• 1977 – la 4 martie poetul 

încearcă, în zadar, să-l

salveze pe prietenul său, 

Nicolae Ştefănescu, şi este 

lovit în timpul prăbuşirii 

unui zid după cutremur. În 

urma şocului face o scurtă 

paralizie a părţii stângi a 

corpului care va lăsa urme 

şi după vindecare.



Maturitatea literară

• 1978 – publică volumul 
de poezii “Epica 
Magna”, care primeşte 
premiul “Mihai 
Eminescu” al Academiei 
Române.

• 1979 – lansează 
volumul de poezii 
“Opere imperfecte”.



• 16 mai 1980 –propus de 
Academia suedeză, poetul 
candidează la Premiul 
Nobel, alături de Elitis, 
Frisch, Senghor şi Borges. 
Premiul este oferit 
poetului grec Odysseas 
Elitis. Discul “Nichita 
Stănescu – o recitare” este 
scos de “Electrecord”.



• 1982 - primeşte premiul 

“Cununa de aur” la 

Struga, Iugoslavia.



Moartea tatălui

• 1982 – în februarie moare tatăl 

poetului. Volumul “Noduri şi 

semne”, subintitulat “Recviem 

pentru moartea tatălui”, este o 

selecţie din tot ce a scris poetul 

de la prima sa apariţie 

editorială. 



Iubirea

• La 19 ani, în perioada de

debut literar, o ia de soţie

pe Magdalena Petrescu,

sora celui mai bun prieten.

A fost o dragoste

adolescentină care a ars

scurt şi cu patimă, astfel că

după numai un an se

despart



Doina Ciurea si Gabriela 
Melinescu

• La 6 iunie 1962 se căsătoreşte cu Doina 

Ciurea, a cărei dragoste de aproape 10 

ani va fi subiectul volumului “O viziune 

a sentimentelor”.

• „Am avut şi eu o mare iubire totală, 

dusă nu până la capăt, ci până în 

pânzele albe ale capătului“, descrie 

Nichita Stănescu dragostea pentru 

frumoasa scriitoare Gabriela Melinescu. 



• 1982 – în iulie se 

căsătoreşte cu ultima sa 

soţie, Todoriţa Tărâţă 

(Dora). Călătoreşte prin 

Macedonia şi 

Iugoslavia.

Ultima iubire



•Struga, august 1982



•Cu Dora



•Cu Dora, la Belgrad



•Botezând, cu Dora



Boala

• 1983 – ascunde faţă de 

toţi semnele maladiei sale 

şi afişează un optimism, o 

rezistenţă şi o vitalitate 

care-i uimeşte şi pe 

medici.



Aniversarea a 50 de ani

• La 31 martie 1983, 

împlinirea a 50 de ani ai 

poetului este aproape o 

sărbătoare naţională în 

lumea artei şi literaturii. 



Finalul

• 1983 – continuă să apară 

traduceri ale poeziilor 

sale peste hotare, în mod 

special în Iugoslavia, 

unde va avea o criză 

foarte gravă, necesitând 

intervenţia medicilor.  



• 1983 – mai recită poezii şi 
la Timişoara, dar şi la 
Drobeta-Turnu Severin, la 
nunta prietenilor săi de 
familie, pe 9 decembrie. Se 
întoarce cu trenul, cu greu, 
la Bucureşti seara, târziu, 
pe 12 decembrie.



• Pe la miezul nopţii, durerile 

din zona ficatului sunt 

îngrozitoare şi este adus cu 

salvarea la Spitalul de 

Urgenţă, unde crizele devin 

extrem de violente şi poetul 

se stinge din viaţă la orele 

două şi zece minute.



A fost înmormântat la cimitirul Bellu, lângă mormântul 

lui Eminescu şi al  lui Caragiale.



Membru al Academiei                  

Române

• 3 iulie 1990 – este ales 

membru post-mortem al 

Academiei Române



Mulţumiri pentru acordarea    

premiului internaţional “Cununa de 

aur“de la Struga, Iugoslavia - 1982

• Vocea lui Nichita Stănescu


