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Prefaţă

Ploieştiul i-a fost lui Nichita prima respirare şi prima
vedere, aula cosmică în care i-a răsunat strigătul triumfător de
intrare în lume; i-a fost locul tandru cuprins în mângâierea
cuvintelor casă şi acasă, devenite, în rostire nichitiană, „colţ de
inimă şi ruptură de aripă de înger'', „capitală a lumii vorbite" şi
poartă de intrare în Măreţia Limbii Române.
Din Ploieşti, poetul şi-a deschis braţele într-un larg gest de
cuprindere şi de zbor către toată Patria Limbii Române, pe care a
umblat-o cu iubire şi cunună de lumină, dăruindu-se ei pentru
totdeauna.
Din aceste îmbrăţişări solare, în timp şi peste timp, s-au ivit
şi se ivesc mereu acele aripi miraculoase care ne umblă şi ne
preumblă fiinţa şi ne poartă spre lumile de vis, mai curate, mai
luminoase şi mai bune.
Ploieştiul şi toată Patria Limbii Române i-au fost poetului
casă şi acasă toată viaţa şi i-au rămas casă şi acasă toată plecarea
în pretutindeni.
Nichita ne-a fost şi ne-a rămas al nostru, aşa cum şi noi
i-am fost şi i-am rămas ai lui.
Î n martie 20 1 3 , împrimăvărarea lui Nichita, cu cele 80 de
primăveri ale Domniei Sale, a făcut din oraşul Ploieşti un loc
magic, de o distinsă atractivitate, umblat de aleşii vorbirii de
pretutindeni, ca să-i aducă poetului preţuirea şi iubirea lor, aşezate
în scânteieri nemaiîntâlnite de cuvinte.
Atraşi de frumuseţea acestui spectacol irepetabil, ne-am
străduit să-i surprindem, în plin zbor, stolurile nevăzute de cuvinte,
ca să le dăm răgazul unei mai îndelungi trăiri în pagini de carte, iar
unora, poate chiar nemurirea, şi să vi le oferim Dumneavoastră,
iubitorilor de frumos şi de Nichita, în formulări cât mai potrivite
pentru vorbirea scrisă, adunate sub titlul ,,Î n martie, Ploieştiul se
numeşte Nichita".
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Am fost părtaşi la o mişcare continuă şi fascinantă a
cuvintelor, reunite într-o admirabilă cultură a dialogului elevat. Au
concurat, la realizarea ei, membrii Academiei Române, invitaţii de
peste hotare, oamenii de cultură din Ploieşti şi din ţară.
Spectacolul rostirilor a fost întregit şi de prezenţa vorbirii
scrise în tipăriturile ploieştene, ori în cele primite de la Blaj şi
Târgu Mureş, apărute cu prilejul aniversării lui Nichita. Câteva
prezentări şi secvenţe din aceste lucrări au adăugat încă o notă de
frumuseţe şi de interes acestei cărţi.
Ultima parte a lucrării încorporează un număr important de
date referitoare la înaintaşii lui Nichita, la Nichita şi la
manifestările dedicate poetului de către ploieşteni, în perioada
1 984-20 1 3 .
Această carte, dincolo de valoarea ei documentară, oferă
cititorului cultivat o lectură atractivă şi utilă, care-l pune în contact
cu numeroase idei şi cunoştinţe, cu diverse personalităţi
contemporane şi stiluri de exprimare.
Lectura unei asemenea lucrări înseamnă timp câştigat
pentru propria formare şi informare şi pentru dobândirea unui plus
de înţelepciune şi frumuseţe sufletească.
C. Manolache

Notă:
Pentru sprijinul acordat în documentarea cărţii, adresăm calde
mulţumiri colegilor Constantin Stere (Direcţia Judeţeană de Cultură
Prahova), Dragoş Grigorescu (Centrul Judeţean de Cultură Prahova),
Ion Mârzescu (Societatea Culturală „Nichita Stănescu" Ploieşti), Gelu
Nicolae Ionescu (Casa de Cultură a municipiului Ploieşti).
C. Manolache
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I. ŞEDINŢA SOLEMNĂ A ACADEMIEI ROMÂNE
DEDICATĂ SĂRBĂTORIRII A 80 DE ANI
DE LA NAŞTEREA ACAD. (POST-MORTEM)
NI CHITA STĂNESCU
Ploieşti, Sala „Europa", Duminică 31 martie 2013

Nu e prima oară când judeţul Prahova găzduieşte, în Sala
„Europa" (un spaţiu cultural meritoriu pentru numele ce-l poartă),
manifestări ale celui mai înalt for ştiinţific al ţării.
La acţiunea de astăzi, Academia Română e reprezentată de
acad.
Ionel
Haiduc
(preşedinte),
acad.
Marius
Sala
(vicepreşedinte), acad. Eugen Simion (preşedinte, de două ori
consecutiv), acad. Solomon Marcus şi academicienii de onoare
Adam Puslojic (Serbia).._ Radomir Andric (Serbia), Risto
Vasilevski (Macedonia), Mihai Cimpoi (R. Moldova), Valeriu
Matei (R. Moldova) şi Vasile Tărâţeanu (Ucraina).
Ing. Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean
Prahova, adresează un călduros bun venit înaltelor personalităţi
academice, oaspeţilor de peste hotare şi numerosului public
prahovean venit să ia parte la lucrările acestei şedinţe solemne.
Acad. Ionel Haiduc mulţumeşte, în numele Academiei
Române, pentru calda primire cu care au fost întâmpinaţi, astăzi şi
întotdeauna, în Prahova, membrii acestui înalt for ştiinţific.
„Personal, spune vorbitorul, m-am simţit în Prahova ca la mine
acasă. Cred că aşa s-au simţit, la vremea lor, şi B.P. Hasdeu, ori
Nicolae Iorga, când au hotărât să se aşeze aici pentru totdeauna.
Nici nu poţi avea altă stare aflându-te între prahoveni, oameni
activi şi inteligenţi, pasionaţi de frumos, de cunoaştere şi de
creativitate, care au înfăptuit multe pentru ţară şi au dat lumii mari
personalităţi culturale, precum I.L. Caragiale, Paul Constantinescu,
Geo Bogza, ori sărbătoritul de astăzi, Nichita Stănescu.
La 3 iulie 1 990, Academia Română a recunoscut meritele
deosebite ale marelui poet ploieştean şi a hotărât, în unanimitate,
alegerea sa ca membru (post-mortem) al ei.
5
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Astăzi, 3 1 martie 20 1 3 , cu prilejul sărbătoririi zilei sale de
naştere, Academia Română vine în Ploieştiul său natal şi-i dedică
această întâlnire solemnă, la care avem bucuria să fim împreună.
Permiteţi-mi să-l rog pe dl. acad. Eugen Simion, cunoscută şi
recunoscută personalitate a literelor româneşti, prahovean şi fost
coleg de liceu şi de facultate al poetului sărbătorit, să preia
conducerea acestei şedinţe solemne.
Acad. Eugen Simion este întâmpinat cu vizibil entuziasm.
După ce mărturiseşte starea sentimentală aparte care-l încearcă în
aceste momente, îl invită la cuvânt pe dl. acad. Marius Sala,
lingvist bine cunoscut în ţară şi în Europa.

Acad. Marius Sala
(Bucureşti)
Între Nichita şi Achile
Acad. Marius Sala este întâmpinat, ca-ntotdeauna, de
publicul prahovean, cu viu interes. Domnia Sa onorează această
întâlnire cu un discurs structurat pe compararea poetului Nichita,
ca tipologie umană, cu protagonistul lumii antice greceşti, Achile.
Relatarea acestei prelegeri, ca, de altfel, a majorităţii celor
ce-i urmează, are ca suport însemnările şi înregistrările audio
făcute în timpul producerii evenimentului respectiv.
Nichita Stănescu avea, ca orice mare poet, intuiţia fermă a
ceea ce se cheamă, îndeobşte, marea durere a lumii. Într-un poem,
pe cât de celebru pe atât de criptic, Elegia 1 O, Nichita îl pomeneşte
pe Achile, cu care seamănă ca tipologie umană.
Achile, întruparea tinereţii năpraznice şi arhetipul oricărei
forme de eroism, era - ca unul ce trăia sub zidurile Troei, cu
perpetua conştiinţă a morţii - era deplin ştiutor a ceea ce urma în
orice clipă să fie. Numele eroului grec, Achileas, este compus din
doi termeni: Akios - durere, suferinţă, şi laos-popor. Deci,
Achileas înseamnă Suferinţa poporului. În circumstanţele
6
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războinice de la Troia, menirea din numele eroului s-a confirmat
cu prisosinţă.
Entuziasmat de ideea comparării lui Nichita cu Achile, un
tânăr colaborator de-al meu, spune vorbitorul, mi-a trimis un text
elaborat pe această temă, text care mie mi-a plăcut foarte mult, aşa
de mult încât vă cer îngăduinţa să mă refer la câteva pasaje din el.
O să vă întrebaţi ce luptă a dus Nichita Stănescu, atât de
intransigent, şi cu cine anume, ca să poată fi comparat cu Achile.
Şi o să vă răspund în cunoştinţă de cauză: cu limba română. Este
imposibil ca omul comun, cititorul mediu al poeziei lui Nichita
Stănescu, să nu fi simţit tensiunea înaltă, extremă, la care este
folosită limba.
Un asemenea efect, relativ la Shakespeare, l-a constatat şi
Cioran. Observaţia este perfect legitimă şi la Nichita. El a întins
coarda limbii române până la dimensiuni incredibile, realizând
efecte până atunci nici măcar bănuite. Important este de lămurit că
lupta aceasta nu are aerul unei violentări gratuite a limbii, ci
seamănă cu o încleştare, de la unu la unu, a poetului (luptătorului)
cu forţa stihială a unui dat ontologic - limba însăşi. Aşa cum era de
aşteptat, din lupta asta supraomenească, vătămat, adică
transfigurat, maturizat, convertit, a ieşit omul cu toată durerea
acţiunii asumate.
Dar să nu rămânem în marginile unei comparaţii care poate
părea de conjunctură. Există motive mai profunde decât violenţa
luptei, care îndreptăţesc alăturarea dintre Achile şi Nichita. Un
comentator al lui Homer, Petru Creţia, observă că, dintre toate
discursurile Hiadei, cele ale lui Achile sunt, de departe, cele mai
spectaculoase. Figura lui de predilecţie, hiperbola, folosită cu
aleasă înzestrare, ţine încremenit un auditoriu întreg. Şi asta, nu
pentru că am avea de a face cu fanfaronada unui soldat tiran, ci cu
emotivitatea copleşitoare a acestuia, nemaiîntâlnită în discursurile
altora.
Achile nu este un oştean cu verb limitat, niciun chibiţ cu
gură bogată, ci unul care trăieşte prin cuvânt la fel de intens ca şi
prin faptă. În discursurile sale, este o profunzime emoţională,
7
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cuantificabilă lingvistic, care vorbeşte la fel de bine despre erou ca
şi gesturile sale, decise şi largi, atât faţă de cei pe care-i iubeşte, cât
şi faţă de cei pe care-i urăşte. Cu Achile şi prin vorbele sale,
teribile sau mângâietoare, străbătute de aceeaşi tensiune, asistăm la
spectacolul pe care-l numim, de obicei, al extremelor, spectacol de
la care noi, oamenii comuni, suntem refuzaţi.
Nu vi se pare că spusele de până acum despre discursul lui
Achile s-ar potrivi, ca exegeză, şi lui Nichita Stănescu? Totuşi,
cultivarea emoţională a extremelor nu mi se pare că epuizează
formula specială a poetului. Sunt momente când, ca şi Achile,
Nichita schimbă simţitor retorica. Ajuns la un punct insuportabil
de tensiune, vorbele lui Achile capătă o detaşare înaltă. Atunci,
mai mult decât oricând, lumea Hiadei apare animată de un duh
surprinzător de melancolie. Gândul eroului vizitează glia
părintească, pe care ştie că, odată cu plecarea la Troia, a părăsit-o
pentru totdeauna. De aici, zbori.II minţii îl poartă la Cetatea Ilion,
căreia îi contemplă, cu sufletul plin de compasiune, nimicirea. Şi
cutreierarea gândului continuă. Sunt „revăzuţi" cunoscuţii lui de
demult, minunatele seri şi dimineţi blânde pe care le-a trăit,
jocurile neprihănite din copilărie, locurile pe care le-a îndrăgit şi la
care, ştie că, de acum, nu mai poate reveni.
Limpezimea gândului, melancolia şi cuprinderea fără egal a
ceea ce a însemnat esenţa trăirilor de până acum, au toate o singură
sursă: conştiinţa morţii apropiate. Şi o consecinţă masivă:
asumarea durerii lumii întregi.
Astfel de momente sunt rare, dar au o intensitate plenară:
sunt realmente revelaţii tulburătoare ale supliniţiei construcţiei
consubstanţiale umanităţii.
Spre finalul discursului său, acad. Marius Sala invită
asistenţa să-l însoţească într-un incurs sumar prin Elegia JO, incurs
pe care noi, acum, la momentul redactării pentru tipar a
materialului, ne îngăduim să-i dăm forma unui colaj de mai largă
respiraţie:
8
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Sunt bolnav. Mă doare o rană
călcată-n copite de cai fugind [ . . .]
M-au călcat aerian
abstractele animale [ . . . ]
Şi au trecut peste organul ne-nveşmântat
în came şi nervi, în timpan şi retină
şi la voia vidului cosmic lăsat
şi la voia divină.
Organ pieziş, organ întins,
organ ascuns în idei, ca razele umile
în sferă, ca osul numit
calcaneu în călcâiul al lui Achile
lovit de-o săgeată mortală; organ
fluturat în afară
de trupul strict marmorean
şi obişnuit doar să moară. [ ... ]
Mor de-o rană ce n-a încăput
în trupul meu apt pentru răni
cheltuite-n cuvinte, dând vamă de fraze
la vămi.
Iată-mă, stau întins peste pietre şi gem
organele-s sfărâmate, maestrul,
ah, e nebun căci el suferă
de-ntreg universul.
Mă doare că mărul e măr,
sunt bolnav de sâmburi şi de pietre,
de patru roţi, de ploaia măruntă,
de meteoriţi, de corturi, de pete.
Mă doare diavolul şi verbul,
mă doare cuprul, aliorul,
mă doare câinele, şi iepurele, cerbul,
copacul, scândura, decorul.
9
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Expozeul acad. Marius Sala, construit pe formula unui dialog
filologic peste generaţii - între un experimentat filolog şi un tânăr
clasicist - a fost îndelung aplaudat. Auditoriul a fost cucerit de
frumuseţea de poveste a parcursului pe care marele lingvist şi
pedagog ne-a atras şi ne-a condus în universul creaţiei nichitiene,
făcându-ne să-i desluşim cu limpezime construcţia unuia din
pilonii lui centrali: limbajul poetic.

Acad. Eugen Simion (redare după înregistrare audio):
„Sigur, Nichita era îndrăgostit de Homer şi fascinat de multe din
personajele lui, între care un loc aparte îi era rezervat lui Fenios.
Asupra acestui personaj, Nichita ne-a atras atenţia cel mai mult,
atât de mult că a devenit în limbajul nostru studenţesc un punct de
referinţă. Este personajul care cântă peţitorilor veniţi s-o capete pe
Penelopa! Apare Ulise şi-i hăcuieşte pe toţi. Singurul care se
salvează este Fenios, cântăreţul, pentru că intervine Penelopa în
favoarea lui, spunând că el este doar cântăreţ şi nu peţitor.
În dialogul dintre Ulise şi Fenios, întrezărim asemănări cu
spiritul lui Nichita. Fenios zice: Am să te cânt şi pe tine, Ulise, ca
pe un zeu! Această zicere pare un act de umilinţă: te rogi de călăul
virtual să te cruţe, propunându-i lăudarea în cântec, ceea ce, din
punct de vedere moral, pare dubios. După care intervine orgoliul
poetului - şi aici îl regăsim pe Nichita. Spune Fenios: Eu sunt
inspirat de un zeu de sus, dar mi-am învăţat singur meşteşugul.
Aici se adună întreg orgoliul poetului. Poetul are un maţ de zeu,
spunea Nichita, într-un limbaj mai prahovean.
Ei bine, am făcut un comentariu în acest sens şi cine s-a
supărat pe mine? Un foarte bun prieten al meu, admirabilul om,
regretatul Octavian Paler, care a zis: Cum, cum poţi să spui că este
orgoliul poetului, când este, de fapt, umilinţa poetului şi aplecarea
lui - capul plecat sabia nu-l taie.
Avea şi nu avea dreptate Paler. Fenios îşi apăra pielea în
acest mod, în situaţia fără o altă ieşire în care se afla. Dar el îşi
apăra şi opera, putinţa de a rămâne în viaţă, ca să consemneze cele
întâmplate.
10
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Dacă n-ar fi reuşit să iasă viu din acea situaţie, n-ar mai fi
existat nici Iliada, nici Odiseea, deci, nici Ulise.
Fenios era personajul simbol care revenea deseori în
discuţiile noastre".

Acad. Solomon Marcus
(Bucureşti)
Câteva idei fundamentale desprinse din opera lui Nichita
Stănescu
Acad. Solomon Marcus îşi propune să desprindă punctual
câteva idei fundamentale din opera lui Nichita Stănescu,
parcurgând-o de la Laus Ptolomaei, Oul şi sfera, până la
Necuvintele şi Respirări.
Prima dintre ideile asupra căreia se opreşte este cea cuprinsă
în chiar formularea poetului: scrisul, ca mod de a încetini
gândirea. Este o idee care vine în întâmpinarea unui întreg
cortegiu de rezultate din ştiinţă şi din filozofie: omul încetineşte
ritmurile naturii. Ştim acest adevăr - spune vorbitorul - încă din
secolul al 19-lea. E o încetinire a ritmurilor naturii după legea
logaritmului. Senzaţia este logaritmul excitaţiei, în timp ce
psihologicul este logaritmul timpului cronologic.
O altă idee este cuprinsă în formularea „nu pot să mănânc
decât forme". Este ceea ce pregăteşte Necuvintele. Această
/ocalizare pe/orme vine în întâmpinarea unei tendinţe generale a
secolului XX. Deceniu după deceniu -în această perioadă - se
derulează sub tutela expansiunii interesului pentru formă: în
literatură, lingvistică, biologie, matematică, peste tot.
Următoarea idee: cuvintele există numai dacă se lovesc de
ceva. Ideea aceasta vine din mecanica cuantică: orice particulă,
orice obiect are o identitate dată de interacţia sa cu toate celelalte
particule. Tot aşa, adevărata semnificaţie a cuvântului nu este cea
11
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din dicţionar, este cea rezultată din interacţia lui cu celelalte
cuvinte. Această misiune de câmp este larg dezvoltată de Nichita
Stănescu.
Se trece la altă idee:

în străfundul fiecărui lucru nu există,

Limbajul nu exprimă gândirea,
este chiar el gândirea; el nu este o reflectare a gândului, este chiar
gândul. Din timpul naşterii acestei idei (de la Humbold) şi până
acum, au existat destule polemici. Dar ideea a rezistat până şi la
apariţia limbajelor de programare la calculator.
până la urmă, decât un cuvânt.

Şi acum, tratată în Antimetafizica, o altă idee extraordinară:
verbul joacă rolul electronului, iar substantivul, rolul nucleului.
Este o intuiţie extraordinară. Ea vine în întâmpinarea ideii,
dezvoltată pragmatic, după care limbajul poetic se află În raport
cu limbajul uzual printr-o relaţie similară cu aceea În care
universul cuantic se află În relaţie cu universul macroscopic.
Este una din cele mai profunde idei elaborate în a doua jumătate a
secolului trecut, în legătură cu înţelegerea statutului limbajului
poetic. Această idee a prins şi a rezistat puternic.
O altă idee, ilustrată în Necuvintele: Sunt aici un ştr de
metafore ale poeziei, începând cu ghilotina, ventuza,
pe
deoparte, şi smaraldul, perla - pe de altă parte.
Nichita oscilează între aceste două tipuri de metafore:
ghilotina şi smaraldul. Nu se declară mulţumit, şi caută un al
treilea tip de metaforă: metafora locomotivei pentru cortegiul
cuvintelor care se dovedesc vulnerabile şi pregătesc alunecarea
În necuvinte.
Apare aici ideea că gândim mai mult decât putem spune.
Este o idee puternic dezvoltată şi în ştiinţă. Ştiinţa a ajuns şi ea la
situaţia unei crize a limbajului. Tot ce poate să facă limbajul în
ştiinţă este să se limiteze la universul macroscopic. Dincolo de el,
în universul relativist şi cel cuantic, îşi declară neputinţa şi
recurge la compromisuri. O criză similară se petrece şi în poezie.
12
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O altă idee extraordinară: semantica sintactică. Adevărata
semantică în poezie se dezvoltă prin mijloace sintetice. De unde şi
justificarea afirmaţiei că orice poezie ne propune un univers
construit cu propriile sale reguli. Nu mai e o semantică de
dicţionar, ci una de context, sintactică. Nichita Stănescu îşi ia
distanţă faţă de teza lui Roland Bart, dezvoltată la noi şi de Tudor
Vianu, după care relaţia dintre limbajul uzual e aceea dintre
geamul transparent şi geamul opac, care a câştigat, la noi, foarte
mult teren.
Nichita îşi ia distanţă şi se asociază, evident, fără să-şi dea
seama, celor spuse de Italo Calvino în polemica sa cu Roland Bart:
că această opoziţie - geam mat şi geam transparent - nu
funcţionează decât uneori.
Ideea aceasta a semanticii apare, concomitent, şi în ştiinţă.
Galileo Galilei, în opera sa ştiinţifică, dă viaţă, în acelaşi timp,
unei opere literare plină de măreţie. Leopardi se asociază la această
idee şi-l aşază pe Galileo în rândul marilor prozatori italieni.
Nichita Stănescu, în Respirări, se înscrie exact în această viziune.
O altă idee, dezvoltată în Respirări: ideea tendinţei
anticonceptuale a poeziei. Ce se opune tendinţei anticonceptuale?
Se opune tendinţa contextuală. Semnificaţiile se construiesc nu
prin concepte - adică prin definiţii de dicţionar, ci prin raportare la
context. Contextul este cel care construieşte semnificaţiile.
Contextul este infinit, aşadar semnificaţiile poetice sunt
inepuizabile. Această tendinţă de orientare spre semnificaţii
contextuale (nu conceptuale) este puternică azi şi în informatică. O
gramatică, în sens modem, generativă, tocmai asta face:
construieşte semnificaţiile diverselor elemente după modul în care
se operează cu ele şi nu după definiţiile din dicţionar.
O ultimă idee, asupra căreia se opreşte vorbitorul, este
cuprinsă în termenul autoreferinţa. Ea apare dezvoltată foarte
puternic în Noduri şi semne. Nici arta şi nici ştiinţa nu se pot
concepe astăzi în afara ideii de autoreferinţă. Autoreferinţa este, în
ambele domenii, suverană.
13
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„Sigur - spune, în finalul cuvântului său, dl. acad. Solomon
Marcus, - aş mai avea să vă spun din ce ne spune opera lui
Nichita, astăzi, trecută prin grila culturală a vremii noastre, dar
timpul ce mi-a fost acordat a luat sfârşit.
Vă mulţumesc!"
Cultura dialogului, superb ilustrată astăzi, la Ploieşti, îşi
adaugă, prin acest discurs, o nouă strălucire: modelul de elocvenţă
Solomon Marcus, limpede, concis, străbătut - în pas alert - de idei
cu valid fundament ştiinţific, atrăgătoare şi provocatoare la
extinderea cunoaşterii lor aprofundate.

Acad. Mihai Cimpoi
(Chişinău)
Nichita în spaţiul basarabean
Critic şi istoric literar. Membru al Academiei de Ştiinţe din
Moldova. Membru de onoare al Academiei Române. Preşedinte timp de mai mulţi ani - al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Laureat al Festivalului Internaţional „Nichita Stănescu" de la
Ploieşti şi cetăţean de onoare al Ploieştiului.
De peste două decenii, Mihai Cimpoi este un asiduu peregrin
cultural prin spaţiile româneşti din stânga şi din dreapta Prutului.
Ne-am întâlnit, curând după 1990, la Ploieşti, în timpul uneia din
ediţiile Festivalului Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu",
apoi la Vălenii de Munte, în casa marelui om de cultură, originar
din Basarabia, savantul lingvist Valeriu Rusu, profesor universitar
emerit la Universitatea Aix-en Provence.
În timpul acestor întâlniri, am pus la cale proiecte culturale
entuziaste. zămislite din bucuria regăsirii fratelui cu frate, menite
să vindece rana criminală a despărţirii. Aşa au apărut cărţi, au
apărut reviste, a apărut Casa Limbii Române, cercetări ştiinţifice,
studii, simpozioane, expoziţii, festivaluri şi multe altele.
14
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Astăzi, peregrinul cultural, acad. Mihai Cimpoi, vine de pe
meleaguri transilvănene, în Cetatea de Scaun a poetului Nichita
Stănescu, pentru a-i aduce, în dar, de ziua lui, ramura cu flori dalbe
a sufletului său.
Înfăţişarea sa robustă, distinsă şi echilibrată, degajă, ca de
fiecare dată, o stare de calm, preumblată, aproape continuu, de raza
unui surâs senin. Zăresc, privindu-l mai. atent, (ca şi în urmă cu
două decenii), o umbră de asemănare cu marele povestitor, tot
moldovean, Mihail Sadoveanu. Şi mai văd, cu plăcută uimire, că
atributele înfăţişării se potrivesc şi creaţiei sale. Această
asemănare, a omului cu opera sa, devine şi mai evidentă,
ascultându-i rostirea, calmă şi egală, aşezată cu rigoare în respirări
de metru antic, aşa cum se întâmplă şi în clipele de faţă.
Redăm, în rezumat, rostirea sa despre Nichita în spaţiul
basarabean.
Poetul Nichita Stănescu - afirmă cu siguranţă criticul continuă să aibă un impact deosebit asupra poeziei române şi
universale, prin spiritul său esenţialmente revoluţionar,
postmodem. Nichita este un poet postmodem autentic, un înzestrat
deschizător de noi şi fascinante orizonturi în spaţiul poetic.
În arealul basarabean, există un cult al lui Nichita Stănescu,
manifestat într-o mare diversitate de forme. Acum câţiva ani, lui
Nichita i s-a ridicat un bust de bronz, pe Aleea Clasicilor Români,
din Parcul Central „Ştefan cel Mare şi Sfânt".
Casa Limbii Române din Chişinău poartă numele acestui
mare poet, care a spus atât de inspirat ceea ce fiecare dintre noi
simte la cea mai înaltă tensiune: „Patria mea este Limba Română".
Adică este totul: este casă, este fiinţă, este spaţiul nostru existenţial
din toate timpurile. Acelaşi lucru îl spunea şi Eminescu, îl afirmăm
şi noi acum, cu toată tăria fiinţei noastre.
Atunci când comuniştii - anacronicii lui Voronin - erau la
putere şi au încercat să închidă Casa Limbii Române din Chişinău,
pe lângă opoziţia masivă pe care noi am desfăşurat-o, i-am spus
şefei fracţiunii comuniste din Consiliul Municipal Chişinău că,
dacă află de această tentativă sprijinitorii lor din Federaţia Rusă,
15
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aceştia se vor supăra rău pe Voronin. La solicitarea ei de a-i lămuri
problema, i-am răspuns: Cum, nu ştii? Mama lui Nichita a fost
rusoaică! Acest răspuns a căzut ca o ghilotină peste entuziasmul ei
distructiv şi neghiob, liniştind-o subit.
Acum câţiva ani, am pus la cale, la Chişinău, traducerea
celor I I elegii, în limba rusă şi ucraineană, traduceri făcute de cei
mai înzestraţi poeţi din aceste spaţii lingvistice. Ecourile, în rândul
iubitorilor de poezie şi al criticilor literari din Rusia şi Ucraina, au
fost deosebit de favorabile. Mai toate mesajele pe care le-am
primit se încheiau aşa: Să vă mândriţi că aveţi un asemenea mare
poet!
După modelul Ploieştiului, cu ceva timp în urmă, am
organizat şi noi, la Chişinău, Festivalul „Nichita Stănescu" - în
fapt, o continuare, la un răstimp de zile, a celui ploieştean.
Văzând acum ce se petrece atât de meritoriu în Prahova şedinţa solemnă a Academiei Române, închinată marelui poet
ploieştean, şi o mulţime de alte manifestări deosebite ce îi sunt
alăturate, - ne gândim să organizăm şi noi, la Chişinău, un
simpozion de mare ţinută închinat poetului, la care să vă invităm să
luaţi parte.

Acad. Eugen Simion îi mulţumeşte vorbitorului că a ţinut să
fie de faţă, cum face întotdeauna, la manifestările culturale
importante. „Aduceţi întotdeauna cu Dumneavoastră, remarca
Eugen Simion, un limbaj al liniştii şi al statorniciei, care este, cred
eu, limbajul adevărat al firii noastre româneşti."
Invită la cuvânt doi poeţi din Serbia. Îi invită împreună,
„pentru că sunt legaţi, în chip fatal, nu numai prin loc, preocupări
şi prietenie cu Nichita, ci şi prin limbaj care, în situaţii precum ce-a
de faţă, devine punte de legătură cu noi, cei de faţă. Sunt doi poeţi
din Serbia, nu orice poeţi. Cel dintâi este Radomir Andric, un mare
poet, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Serbia. El reprezintă nu
numai o prestigioasă instituţie, spune Eugen Simion, reprezintă şi
o stare de spirit, starea de spirit numită Nichita Stănescu. Am fost
de câteva ori în Serbia şi ştiu cât de iubit şi de admirat este Nichita
Stănescu aici. Mai mult decât iubit şi admirat: e o stare de spirit.
16
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Am citit pe Vasco Popa, socotit cel mai mare poet sârb din
perioada postbelică, în traducerea lui Nichita Stănescu - o parte,
iar cealaltă parte, a lui Marin Sorescu. Era înainte de 1989, nici
măcar nu era vorba, pe atunci, de căderea comunismului. Cei trei
poeţi - Vasco Popa, Nichita şi Sorescu - erau în timpul acela cei
mai interesanţi poeţi din Europa, fără să fie cunoscuţi. Nu ştiu cât
de cunoscut era Vasco Popa, Sorescu era mai bine cunoscut: a fost
mai tradus şi el însuşi circula. Iar Nichita, destul de puţin, pe
atunci: se urnea greu zicând că Europa trebuie să vină la el. Toţi
trei, aceşti remarcabili poeţi, aflaţi în acest con umbrit de lume,
făceau marea poezie europeană.
Cu aceste gânduri, vă invit, Domnule Radomir Andric, să
luaţi cuvântul şi să rugaţi pe prietenul Dv. şi al nostru, Adam
Puslojic, membru de onoare al Academiei Române, să ne ajute să
înţelegem repede ceea ce Dv. spuneţi".

Radomir Andric adresează, în limba română, salutul său
întregii asistenţe şi îşi exprimă bucuria de a fi din nou în oraşul lui
Nichita. Pe Nichita l-a cunoscut, l-a iubit şi îl iubeşte, în
continuare, ca pe un frate bun.
Apoi, prin intermediul traducerii făcute de Adam Puslojic,
spune că a scris mult despre Nichita Stănescu, evident şi despre alţi
poeţi români. Acum mai bine de 40 de ani, Nichita a venit în
Iugoslavia cu un mare cadou: a venit cu propria lui poezie. A
tradus atunci din această poezie, având onoarea de a fi primul
editor al unui volum „Nichita Stănescu'', publicat în altă limbă. A
tradus din poezia tinerilor poeţi români, mai apoi din a celor
deveniţi celebri: Nichita, Marin Sorescu, Petre Stoica, Anghel
Dumbrăveanu. A remarcat modernitatea şi puterea limbii în poezia
lui Nichita, abordarea unui nou limbaj poetic. Pe această temă, a
scris un eseu, intitulat Limba magică a lui Nichita Stănescu, din
care rosteşte un fragment, pe care Adam îl traduce „chiar pe loc":
„Odată, la Belgrad, l-am rugat pe Nichita să-mi recite
miraculosul poem Preşedintele Baudelaire. Şi Nichita mi-a spus:
De acord, dacă îl traduci, în sârbă, pe loc. Şi a fost nevoie să traduc
un fragment întreg din poezie, dar imediat, pe loc. Şi atunci, am
17
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realizat cât de nemărginită este magia limbii poetice. Această
magie hrăneşte şi adânceşte starea poeziei, anticipând sensul iubirii
fără de oprire venită din adâncurile fiinţei. În acest fel, se
amalgamează şi magia din magma fierbinte care ţâşneşte din
necuvinte, în unirea cu realul, cu lumea recunoscută din cugetul
nostru, la limitele vieţilor noastre."
După acest fragment, Radomir Andric mulţumeşte audienţei
şi se retrage în sală. Rămâne Adam Puslojic, pentru a prezenta un
volum de peste 300 de pagini din creaţia poetică a lui Nichita,
apărut, în urmă cu trei zile, la Belgrad. Nici în presă n-a apărut
vestea aceasta, dar cartea lui Nichita este prezentă în România, la
Ploieşti. Ea începe cu miraculosul poem Fiind şi strigând şi se
termină cu poemul Către Crăciun, scris de Nichita la Drobeta
Turnu-Severin, pe data de 11 decembrie 1983. Până acum, nu s-a
ştiut de manuscrisul lui. Adam l-a aflat, l-a cumpărat şi l-a adăugat
celorlalte din cele patru volume de manuscrise nichitiene, aflate la
Academia Română.
„Şi acum, mai îngăduiţi-mă un timp, continuă Adam
Puslojic.
Am auzit aici că numele poetului ploieştean a fost dăruit să-i
fie nume şi Casei Limbii Române din Chişinău. Nimic mai
potrivit şi mai demn de laudă. Românii din Basarabia ne-au luat-o
şi de data asta înainte. Noi visăm de 30 de ani să avem un Centru
Cultural Român la Belgrad. De curând, am auzit o veste minunată,
că se apropie clipa naşterii lui. Şi atunci, hai să-l botezăm cu
numele celui mai viu şi celui mai prezent poet român la Belgrad şi
în toată Serbia: Nichita Stănescu!.
Ca ploieştean al lui Nichita şi al vostru, al tuturor, dragilor
mei ploieşteni, îngăduiţi-mi o rugăminte: Nichita s-a născut în
Piaţa Sârbească a Ploieştiului. Acum, prin miracol, Nichita a
devenit atât de mare încât şi-a înghiţit propria lui Piaţă. Haideţi, vă
rog, să facem împreună un efort şi să-i dăm înapoi Piaţa Natală; să
o denumim Piaţa Sârbească Nichita Stănescu.
Şi acum, să vină Nichita şi, împreună cu actorul Eusebiu
Ştefănescu, să înălţăm către Cel Atotputernic ruga lui, - ruga
noastră întru apărarea poporului român."
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În aplauzele publicului, apare actorul ploieştean, prieten cu
Nichita, Eusebiu Ştefănescu.

Eusebiu Ştefănescu: Fiind şi strigând este un poem
tulburător. Aş vrea să-l facem împreună, pentru că e vorba de o
rugăciune şi pentru că astăzi e o zi sfântă, în care s-a născut
Nichita Stănescu şi în care va continua să se nască şi de acum
încolo, în fiecare an, în a treizeci şi una zi din martie, ca o formă
inalterabilă a demnităţii noastre de ploieşteni şi de români. Aşadar,
să ne unim glasurile în această rugăciune atât de necesară, în aceste
clipe, poporului român.
Să transformăm această sală într-un templu, rugându-ne lui
Dumnezeu să ne audă şi să ne ia sub apărarea lui. Eu o să vă spun
un vers, iar Dumneavoastră, vă rog să-l repetaţi:
(Redăm integral poemul Fiind şi strigând, reprodus din
culegerea „Una suntem", (poeme de M. Eminescu şi N. Stănescu),
Ploieşti-Chişinău-Cernăuţi, Editura Libertas, 2003, p.85)
Doamne, apără poporul român,
Ai grijă de el şi
apără-l!
El este al tău
cu blândeţea lui de miel
şi cu răbdarea lui de taur,
cu omenia lui
de floare de zăpadă
Ce se vede pe geam, Doamne,
pe fereastră şi pe libertate!
Doamne,
poporul meu nu se spală de mine!
Eu nu mă spăl
de poporul meu!
Dacă-mi vine alt miros
decât mirosul lui,
mă spăl pe mâini
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numai de propriile mâini
şi mă las legat
de boarea de zăpadă
a poporului meu.
Mărul se poate spăla
numai de măr,
de poporul mărului nu! De pom nu!
Apără, Doamne, poporul român
şi nu te spăla de el!
Pe maică-mea,
care m-a născut pe mine,
am dăruit-o poporului român.
Dăruieşte-ţi, Doamne,
pe Maică-Ta, care te-a născut pe Tine,
poporului român!
Halleluyah!
Cu har actoricesc şi remarcabilă capacitate de a integra
publicul în spectacol, Eusebiu Ştefănescu a creat un moment
artistic de rară frumuseţe şi mare înălţare sufletească.

Eugen Simion îl consideră pe Adam Puslojic ca fiind „cel
mai nichitian dintre noi toţi şi cel mai eficient. Nu ştiu cum face el,
dar, până la urmă, toate proiectele lui se împlinesc". Dovadă şi
acest remarcabil volum din creaţia lui Nichita, tipărit în aceste zile
la Belgrad şi adus în dar la Ploieşti, de ziua poetului „Este o carte
remarcabilă - apreciază vorbitorul - Adam ne-a luat-o şi de data
aceasta înainte. Îi mulţumesc pentru tot ceea ce face pe altarul
prieteniei cu Nichita şi cu România".
Îi mulţumeşte, apoi, lui Eusebiu Ştefănescu pentru felul
admirabil în care îl recită pe Nichita. „Fiind şi strigând este o
poezie atât de specială, în acelaşi timp, o poezie atât de patriotică,
de poetică şi de nichitiană".
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Acad. Risto Vasilevski
(Macedonia)
Prof. Constantin Stere îl invită pe Adam Puslojic să-l
prezinte, în zece minute, pe marele poet al Macedoniei, Risto
Vasilevski.
Adam Puslojic, cu promptitudinea-i cunoscută, răspunde:
Zece minute mi-ajung doar ca să dau citire titlurilor de volume
scrise de acest maestru al cuvântului! Replica sa este subliniată cu
aplauze de către public. După care, începe să facă prezentarea lui
Risto Vasilevski, prezentare pe care o redăm în rezumat:
Risto Vasilevski, renumit poet şi traducător, s-a născut în
1943, la Nakolec, Macedonia. El trăieşte la Smederevo, unde a
întemeiat, în urmă cu decenii, un renumit festival internaţional de
poezie, care, an de an, oferă celor mai buni poeţi: Cheia de aur a
oraşului. Primul laureat al acestui mare festival a fost marele
scriitor prahovean, aproape ploieştean (născut la Blejoi, la nici un
km de marginea nordică a capitalei de judeţ), bun prieten al lui
Nichita, acad. Geo Bogza.
El, distinsul Geo Bogza, a primit Diploma şi Cheia de aur a
Smederevului chiar din mâna lui Risto, în calitatea lui de director.
La această primă ediţie, a participat şi Nichita Stănescu,
împreună cu Cezar Baltag. Atunci, Nichita s-a cunoscut cu Risto.
Atunci, el era foarte tânăr, ca şi Risto, ca şi Andrici.
Risto a debutat în 1968, cu volumul de poezii În şoapte. De
atunci şi până acum, a mai publicat 25 de volume de versuri. Din
acestea, a selectat poeme pe care le-a publicat în alte 24 de
volume.
Risto este şi un foarte bun traducător (din macedoneană în
sârbă, bulgară şi invers). Din română, a tradus peste 200 de
volume. O bună parte din acestea chiar le-a şi editat.
Este decorat cu peste 50 de medalii importante pentru
activitatea sa poetică, în Macedonia, Serbia şi alte ţări din lume.
Printre alte premii, în Serbia, a primit cea mai înaltă distincţie care
se acordă pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea culturii din
acest spaţiu.
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În timpul Festivalului de poezie de la Smederevo, Nichita i-a
dedicat lui Risto poemul acesta:
Risto V asilevski,
de inima mea nu mi-e ruşine
că poate fi văzută cu cuţitul.
De pielea mea, da,
Pentru că se murdăreşte
Poemul e semnat, localizat şi datat: Nichita Stănescu,
Smederevo, 1982.
Ca răspuns, Risto a scris un eseu de mulţumire şi a
recunoscut că şi el, Risto, ca şi Hristea (Nichita), s-a născut sub
semnul de destin al lui Hristos. Mai mult decât atât, Risto a
compus poemul Despre inimă, dedicat „fratelui Nichita Stănescu",
pe care-l transcriem după traducerea orală făcută pe loc de Adam:
La copacul înalt,
coroana e mare şi aplecată peste fructe,
precum pălăria ta, Nichita!
Crengile copacului
trec peste vămi, peste graniţe
şi îşi lasă fructele să cadă
în fructarul obştesc
pe care noi toţi l-am numit,
cam naiv,
poezie.
Căci nu numai poezia, în întregime,
ci fiecare strofă poate fi
un strop de sânge, dar şi un zbor,
o înălţare
care poate depăşi orice înălţime.
După aplauzele îndelungi ale publicului, Risto ne surprinde
cu un gest de liniştire adesat sălii şi cu solicitarea, în limba
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română, a îngăduinţei de a rosti către Nichita un răspuns cu care i
a rămas dator de mai multă vreme:
Nichita, în anul 1982, mi-ai scris:
Hristo Vasilevscki, de inima mea nu mi-e ruşine!
Ştiam cum să-ţi răspund, dar nu te-am mai întâlnit, pentru
că tu deja plecaseşi pretutindeni. Îţi răspund acum ce ţi-aş fi
răspuns atunci şi oricând după acel atunci:
Nichita Stănescu, nici de inima mea nu mi-e ruşine! Şi asta
tu o ştii prea bine, că de multă vreme locuieşti în ea!

Acad. Valeriu Matei
(Chişinău)
Nichita, o stare poetică prin însăşi prezenţa sa.
Membru de onoare al Academiei Române, om de cultură cu
o vastă arie de preocupări în domeniul ştiinţelor umaniste şi cu
reale înzestrări poetice, actoriceşti şi muzicale.
Imediat după 1989, participă cu regularitate la ediţiile
Festivalului Internaţional de Poezie de la Ploieşti, fiind
nominalizat între laureaţii acestei manifestări. Adevărat argint viu,
promovează cu tenacitate relaţiile cultural-economice dintre
Prahova şi Basarabia, contribuţia sa, în această direcţie, fiind
apreciată şi prin acordarea titlului de cetăţean de onoare al
Municipiului Ploieşti.
În cuvântul său, Valeriu Matei mărturiseşte starea de emoţie
în care se află astăzi, 3 1 martie, ziua de naştere a marelui poet
Nichita (şi a lui Valeriu Matei, adăugăm noi). „E o zi specială şi
emoţiile o însoţesc în mod firesc - spune vorbitorul. Ele se
amplifică după ce am participat împreună, noi cei prezenţi în
această sală, câteva sute, la rostirea rugăciunii lui Nichita. Această
rugăciune mi-a răscolit trăirile sufleteşti din dimineaţa acestei zile,
3 1 martie, a cărei tandră şi luminoasă înfăţişare a fost umbrită,
pentru mine şi pentru cei ce l-au cunoscut pe poetul român din
Basarabia, Vasile Toma, la aflarea vestei plecării lui dintre noi.
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Stranii coincidenţe. Spunea aici academicianul Mihai
Cimpoi că, la Chişinău, exista un cult al lui Nichita înainte de
venirea poetului în Basarabia (septembrie 1976). Poezia lui Nichita
era gustată de colegii mei de generaţie, chiar şi de cei mai tineri şi
mai în vârstă decât noi. Unul dintre cei care a rămas pentru
totdeauna îndrăgostit de creaţia lui Nichita a fost şi poetul Vasile
Toma, un poet remarcabil, cu un destin tragic şi o desprindere
neaşteptată dintre noi, tocmai în aceste zile de mare înălţare
sufletească pentru iubitorii de poezie.
Am avut norocul să-i prefaţez ultima lui carte, apărută acum
câteva zile. În ea, are un ciclu întreg de poeme dedicat lui Nichita
Stănescu. Nichita e evocat, în acest grupaj de versuri, la o tensiune
a sentimentelor cum rar se întâmplă în poezia noastră de astăzi,
când, de multe ori, jocul de cuvinte prevalează asupra a ceea ce
înseamnă valoare estetică. În aceste aglomerări de cuvinte,
sensibilitatea lipseşte aproape cu desăvârşire, ele estopându-şi din
plin capacitatea de a declanşa trăiri emoţionale înalte".
Valeriu Matei cere asistenţei îngăduinţa de a rosti poemul
Autoportret, pe care l-a scris, venind spre Ploieşti, astăzi 3 1 martie,
cu gând luminos pentru poetul Nichita, ca apoi să-l îmbrace în
haină cernită pentru poetul de dincolo de Prut, Vasile Toma:
Leii de piatră îşi privesc moartea de piatră.
Pomii uscaţi îşi freamătă moartea lor seacă, uscată,
Tihnitele ape, în zăgazuri, îşi murmură moartea lor,
de zidul nedistrus
Flacăra zace în praful de puşcă
aşteptându-şi moartea zgomotoasă.
Şi eu, adjudecat de tristeţe, scrutez
imaginea morţii asaltându-mă.
În continuare, Valeriu Matei face o cuprindere de ansamblu a
creaţiei nichitiene. Nichita s-a afirmat în poezia română ca un
deconstructivist. Şocul pe care i l-a produs Nicolae Labiş, cu
Moartea căpr ioarei, l-a făcut să se dezică de creaţia lui de până
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atunci şi să se angajeze în realizarea unui alt limbaj poetic, capabil,
pe alte căi, să se adreseze sensibilităţii umane şi să producă înalte
trăiri sufleteşti. Ceea ce s-a şi întâmplat, etapă de etapă, de la O
viziune a sentimentelor, pe tot parcursul creaţiei sale, construind
un univers poetic inconfundabil.
„Nichita Stănescu a făcut din poezie o stare de a fi, el era
poezie prin însăşi prezenţa sa. El s-a manifestat ca un om al
poeziei, mai mult chiar, ca un spectacol al poeziei, plin de măreţie
celestă. Asemenea manifestări se produceau în mod constant şi în
orice împrejurări, pentru că veneau din sine însuşi, din starea lui
firească de a fi. El era poezie prin însăşi prezenţa sa. Chiar şi în
împrejurări dintre cele mai nefavorabile, rămânea un om al
poeziei, un spectacol de poezie. Aşa a fost şi în timpul venirii sale
la Chişinău, în septembrie 1976.
La începutul anilor '90, într-o discuţie cu dl. Constantin
Manolache, la Ploieşti, s-a născut ideea acelei cărţi care a şi apărut
în două ediţii, dedicată lui Nichita şi intitulată De acasă acasă.
Pentru că aşa a spus Nichita când a ajuns în Gara Chişinău. A
îngenuncheat şi a sărutat pământul Basarabiei, s-a ridicat apoi şi a
îmbrăţişat un plop şi a rostit, înălţându-şi privirile spre cer:
- Doamne, ce bine-mi pare c-am ajuns de acasă acasă.
Venea la Zilele literaturii sovietice în R.S.S. Moldovenească,
după un drum făcut cu avionul la Moscova şi cu trenul, de acolo, la
Chişinău. Sigur că rostirea lui, de-a dreptul genială prin
exprimarea atât de concisă a unui adevăr şi a unei explozive stări
sufleteşti, a produs un extaz extraordinar în sufletele basarabenilor
aflaţi acolo, dar, totodată, o uluire şi o sfidare în oficialii comunişti
plantaţi în acel spaţiu, cu fanfare militare şi alte misiuni. Şi toate
aceste stări s-au produs prin gestul frumos şi firesc al lui Nichita de
a săruta pământul patriei lui de dincolo de sânna ghimpată a
cotropitorului şi de a da înveliş zeiesc de cuvinte stării lui
sufleteşti, care era comună cu stările sufleteşti ale noastre - cei ce
eram sau nu eram acolo.
Tot parcursul vizitei lui Nichita în Basarabia a fost un
spectacol, o performanţă de poezie şi de demnitate românească.
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„Nichita era imprevizibil pentru cei ce-l însoţeau (de fapt, îl
supravegheau). Nichita se declanşa în gesturi şi ziceri cu înţelesuri
profunde, care se lipeau de suflet şi de creier, intrau în neuitare.
A rămas o fotografie, între atâtea altele, pe care o consider
emblematică. Î ntre noi, cei veniţi la aceste întâlniri, şi Nichita, stă
de strajă chipiul unui miliţian sovietic.
Dl. acad. Mihai Cimpoi, plecând dis-de-dimineaţă într-una
din zile, abia a reuşit, în cele din urmă, să ajungă şi să vorbească
cu el. Pentru că Nichita era în permanenţă păzit, supravegheat, ca
să aibă cât mai puţine contacte cu intelectualii din Basarabia.
Î nsoţitorii lui nu au fost aleşi dintre scriitorii şi poeţii de limbă
română. Voiau să-l însoţească şi Grigore Vieru, şi Nicolae Dabija,
şi mulţi alţii. Nu li s-a permis. Aceşti scriitori au fost trimişi, în
mod special, la alte întâlniri cu cititorii decât cele la care participa
Nichita.
Nichita a participat la asemenea întâlniri în două localităţi.
Î ntr-una din ele, la Cimişlia, a rămas memorabil un moment.
Nichita se pregătea să ia cuvântul. Atunci, un funcţionar de partid,
s-a apropiat de el, înainte de a urca în scenă, ca să-i ofere un
traducător. Ajuns la microfon, Nichita a rostit, în auzul întregii
săli: vă rog să-mi daţi un traducător din română în română, ca să
înţelegeţi ce vă spun. Î ntreaga sală a izbucnit într-un hohot prelung
de râs."
Î n cartea menţionată mai înainte (De acasă acasă. Pagini
basarabene despre Nichita Stănescu, Ploieşti-Chişinău, 2002,
Editura Libertas), Valeriu Matei este prezent cu două poeme.
Î n cel intitulat Imagini ( 1983), Nichita apare ca un „poet al
devenirii", de proporţii mitice, „lwnină condensată în imagini",
posedând o rostire „în care se îmbrăţişează ere şi însuşi Cronos
pare-ntinerit".
Celălalt poem, intitulat Sfera ( 1982) este atât de nichitian în
înlănţuirea lui imagistică şi atât de lin curgător în alcătuirea lui de
o altă poveste cu Î ngerul Blond, încât nu ne îndurăm să nu-l arătăm
şi pe această cale văzului setos de frumos al iubitorului de Nichita,
de poezie.
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Sfera
Lui Nichita Stănescu
I
Te-am visat, poete,
trecând pe o stradă pustie,
aidoma unui zeu.

Purtai în mână o sferă
pe care-o visam, o râvneam
şi te-am rugat să mi-o dai.
Uşor, peste umăr,
ai aruncat-o
cum arunci un muc de ţigară.
O vedeam plutind,
scânteind,
căzând pe asfaltul rece.

Şi atunci, se născu o lume
de chipuri, imagini, aripi
şi o sferă nouă zvâcni printre ele.
Se vedeau în ea zbătându-se
zilele mele
şi cuvintele înmugurind.
Dar trecea tot mai departe,
pe străzi, spre piaţa oraşului,
spre nesomn, spre vise.
II
Mâinile-mi tremurânde loveau aerul
şi sfera înnebunită brăzda piaţa,
sfidând claxoane şi strigăte.
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Alergam, alergam
şi aerul pieptului meu
intona ritmul sferei.
Trecătorii veseli
curmau drumul acestei mingi ţintă râvnită, dar fără de ţintă,
gol preaplin destrămându-se-n gol.
Strigam, imploram,
dar aerul era
saturat de păsări
Lumea
devenise un stadion agitat
şi sfera vibra ca o liră
urmărită de ochii mei
acoperiţi cu o lacrimă.

Acad. Vasile Tărâţeanu
(Cernăuţi)
Între spovedanie şi rugă
Poet, gazetar şi om de cultură din Bucovina de Nord,
membru de onoare al Academiei Române; laureat al Festivalului
„Nichita Stănescu" din Ploieşti şi cetăţean de onoare al acestei
localităţi.
Vasile Tărâţeanu, prin activitatea şi ţinuta sa morală, este un
simbol al demnităţii şi rezistenţei românilor din teritoriile
româneşti aflate astăzi în componenţa Ucrainei, ca urmare a
aplicării, în 1940, a înţelegerii secrete dintre Stalin şi Hitler,
înţelegere cunoscută sub numele de Pactul Ribbentrop-Molotov.
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Dragostea de neam, de limba română şi de poezie l-a purtat
prin toate spaţiile etnice româneşti, făcându-l să înalţe spovedanie
înlăcrimată către Creator, precum astăzi, la şedinţa solemnă a
Academiei Române, închinată lui Nichita Stănescu:
Cum să împart, Doamne, strămoşii
şi copiii ce îi am,
Cum să împart o ţară-n trei
şi în două acelaşi neam?
Cum să împart, Doamne, Moldova
şi prea dulcea Bucovină,
lăsând crengile deoparte
de străbuna lor tulpină?
Cum să împart pe Ştefan Vodă,
ca pe-un lan tivit cu maci,
când e unic ca şi munţii
în străbunii noştri daci
Cum să împart pe Eminescu,
ca pe-un râu ce curge lin,
când e unic ca izvorul
ce se dăruie din plin.
Iartă-mă, deci, Doamne Sfinte,
că nu pot să mă-mpărţesc
cum ai împărţi o pâine
cu acei ce-o jinduiesc.
Şi-apoi, nici nu vreau, Stăpâne,
să-mi împart trupul în părţi,
răstignit pot fi chiar mâine
numai nu pe două hărţi.
Numai nu pe două hărţi!
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Vin de mulţi ani în Ploieşti şi în Prahova, spune poetul.
Pretutindeni am întâlnit spiritul lui Nichita, poetul mult drag mie,
mult drag nouă tuturor. În spunerea lui zeiască ne regăsim sufletul
nostru, sentimentele şi idealurile noastre. Nichita e cunoscut şi
iubit în Bucovina. Avem nevoie însă de mai multe cărţi de Nichita
şi de alţi mari scriitori români.
Prahovenii sunt oameni cu dragoste de ţară, de cultură, de
limba română. Sunt oameni dinamici, de iniţiativă, în frunte cu
domnul preşedinte al Consiliului Judeţean, inginerul Mircea
Cosma. Datorită eforturilor sale extraordinare, s-a reuşit anul trecut
să se ridice un monument Aniţei Nandriş, bucovineancă eroină,
simbol al frumuseţii şi tăriei sufletului românesc, al înţelepciunii şi
rezistenţei în faţa urgiilor diabolice năpustite de imperialii sovietici
asupra românilor din teritoriile româneşti sfârtecate de ei în al
doilea război mondial. Poate vom reuşi, cu ajutorul Domniei sale
şi al bunului meu prieten, profesorul Constantin Manolache,
directorul Editurii Libertas, să publicăm relatările Aniţei Nandriş
despre cei 20 de ani de surghiun în Siberia.
Revenind la Nichita Stănescu, vreau să vă spun că, împreună
cu profesorul Manolache am reuşit să trecem, în Bucovina de
Nord, mai multe cărţi apărute la Ploieşti, între ele aflându-se
culegerile din poezia lui Nichita: Îngerul cu o carte în mâini,
Leoaică tânără, iubirea, Această ţară de vis şi Colind de ţară.
Merită, de asemenea, amintită cartea Una suntem, cuprinzând
poezie patriotică din creaţia lui Mihai Eminescu şi Nichita
Stănescu, difuzată în localitatea Noua Suliţă, cu prilejul dezvelirii
bustului lui Mihai Eminescu."
Vasile Tărâţeanu mărturiseşte că are în pregătire un volum
de versuri şi eseuri intitulat Între spovedanie şi rugă, din care a
ales să recite câteva fragmente din poemele dedicate lui Nichita.
Poemul Lecţie de geografie are ca motto versurile „De două
mii de ani acest pământ I din trupurile noastre face parte", din
volumul Un pământ numit România, de Nichita Stănescu. Autorul
recită ultimele două strofe:
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Încă n-am reuşit să desenez
conturul Patriei
exact precwn este,
nici cwn ar trebui să fie.
În sufletul fiecăruia din noi
se răzvrăteşte o altă geografie
- Nu-i nimic!
parcă-l aud pe Nichita
zicându-mi: Bătrâne,
Patria ta şi a mea e aceeaşi
şi va rămâne
încă nesfârtecata hartă
a limbii române.
Poemul Laudă ţie, Nichita are în ţesătura lui, ca semne
nodale, titluri alese din opera poetului, cărora le dă anwne
semnificaţii. În partea finală a acestei compoziţii, Vasile Tărâţeanu
îşi imaginează cum ar fi fost dacă bucovinenii ar fi avut norocul ca
Nichita să ajungă şi la Cernăuţi precwn a ajuns la Chişinău: El [ ]
ar fi strigat, descoperind în caldarâmul Cernăuţiului şi în aerul lui
urma paşilor lui Eminescu şi respiraţia lui în gura urmaşilor, ar fi
zis, pentru a doua oară: „Am venit de acasă acasă" [ . ] Laudă ţie,
Nichita! "
. . .

. .
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II. LAUREAŢII FESTIVALULUI
Prezentarea şi înmânarea premiilor a fost făcută de
Constantin Stere, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Prahova,
Iulian Bădescu, primarul municipiului Ploieşti şi Liliana Iliescu,
directorul Direcţiei de Cultură Ploieşti. Dintre laureaţi, au susţinut
discursuri Horia Bădescu şi Constantin Enciu.
Laureaţii ediţiei 2013 a Festivalului Internaţional de poezie
„Nichita Stănescu" au fost: Horia Bădescu - pentru poezie, Eugen
Simion - pentru Opera Omnia, Risto Vasilevski - pentru
promovarea operei lui Nichita, Constantin Enciu - premiul de
excelenţă, Ognean Stamboliev - medalia pentru traduceri.

Horia Bădescu
(Argeş)
Discurs
la primirea Marelui Premiu de Poezie „Nichita Stănescu"
Prezentarea lui Horia Bădescu, poetul încununat cu Marele
Premiu „Nichita Stănescu" al Festivalului Internaţional de Poezie
de la Ploieşti, ediţia 2013, este făcută de poetul de la Chişinău„
Valeriu Matei:
,,În această după-amiază, a sosit la Ploieşti poetul ales să
poarte marea cunună a acestui festival. Un poet care a impus în
poezia românească un fenomen aparte, cunoscut sub numele de
Fenomenul Equinoxis de la Cluj, deşi el descindea din Argeş, unde
se născuse, în februarie 1943. Un poet care a avut prilejul să
propage spiritualitatea românească pe diverse meridiane, făcând
cunoscute marile valori ale neamului românesc. A împlinit această
nobilă misiune în spaţiul francofon, îndeosebi în cel francez, în
care a activat în calitate de director al Centrului Cultural Român de
la Paris şi de consilier cultural al Ambasadei României în Franţa.
Numele acestui poet este Horia Bădescu.
Este un poet de certă valoare, care are încă multe de spus."
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Horia Bădescu îşi începe discursul adresând celor prezenţi
cuvenitele formulări verbale de salut, mărturisind apoi emoţiile
profunde ce-i străbat sufletul în acest moment deosebit al vieţii
sale.
„Orice premiu, afirmă Domnia Sa, declanşează, în persoana
celui ce-l primeşte, foarte multă emoţie şi, implicit, o mare
satisfacţie, provenită din conştientizarea faptului că n-ai trecut
degeaba prin viaţă, că truda ta a dat roade şi a fost apreciată.
Faptul că primesc acest premiu la Ploieşti, îmi sporeşte
starea emoţională, pentru că Ploieştiul este un oraş de care sunt
legat biografic şi sentimental. Aici, îşi au mormintele părinţii mei,
aici trăieşte sora mea mai mare, Nora Costescu, profesoară dăruită
profesiei sale, care a scris o pagină semnificativă în istoria
învăţământului prahovean. Tot aici, la Ploieşti, am cunoscut
oameni care fac parte din punctele importante ale geografiei
culturale a acestui spaţiu". Sunt amintiţi acad. Eugen Simion,
Laurenţiu Ulici şi Basarab Nicolescu. Este evocată realizarea
memorabilei reuniuni de la Paris, din octombrie 2002, a celor cinci
academii franceze cu Academia Română, acţiune făcută în onoarea
Înaltului for ştiinţific din România, condus de Eugen Simion.
Atunci, în calitatea sa de consilier cultural al Ambasadei Române
de la Paris, Horia Bădescu a avut onoarea să-i fie alături
preşedintelui Academiei Române, Eugen Simion, în strădania sa
înaltă de a împlini acest mare act de cultură.
În partea finală a cuvântului său, Horia Bădescu mărturiseşte
că, peste starea sufletească ivită din întâlnirea sa cu Ploieştiul, vine
acum să se aşeze emoţia copleşitoare cauzată nu atât din primirea
celui mai mare premiu al acestui prestigios festival, ci de faptul că
„această strălucită distincţie poartă numele celui mai mare poet
român postbelic, Nichita Stănescu, în a cărui strălucită cetate de
scaun ne aflăm acum, trăind clipe de zeiască spiritualitate. Odată
cu emoţia ce mă încearcă în aceste momente, simt cum mă
pătrunde fiorul unei responsabilităţi enorme pentru ceea ce
urmează să fac de acum înainte".
Aplauzele asistenţei însoţesc îndelung înmânarea preţiosului
trofeu.
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Prof. Constantin Enciu
(Ploieşti)
Discurs
la primirea Premiului de Excelenţă al Festivalului de
Poezie „Nichita Stănescu"
Este unul dintre profesorii de română pe care Nichita
Stănescu i-a avut în anii de liceu, mai precis, în ultimii ani. Acum,
la aniversarea a opt decenii de la naşterea lui Nichita, fostul său
profesor este prezent în Sala „Europa" a Consiliului Judeţean
Prahova, pentru a încununa acest moment important cu o floare şi
un cuvânt de laudă străbătut de regretul că Nichita este prezent la
această reuniune doar cu spiritul.
Dna. Liliana Iliescu, directorul Direcţiei de Cultură a
Municipiului Ploieşti, îi face o scurtă prezentare dl. prof.
Constantin Enciu:
Născut la 18 iunie 1919, în Brăila, după terminarea Facultăţii
de filologie din Bucureşti, Constantin Enciu a funcţionat ca
profesor de limba şi literatura română în Ploieşti, oraş de care s-a
ataşat, devenind unul dintre cei mai importanţi cetăţeni ai lui.
Pasionat de munca sa de profesor, a fost iubit şi a iubit elevii,
obţinând, împreună, rezultate deosebite. De-a lungul anilor, i-a
avut ca elevi pe Nichita Stănescu, Eugen Simion, Toma Caragiu,
Ioan Grigorescu, Bujor Nedelcovici, Corneliu Şerban, Adrian
Voica.
Primăria Ploieşti, prin însuşi primarul său, Iulian Bădescu,
îi înmânează dl. profesor Constantin Enciu Premiul de Excelenţă al
Festivalului Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu'', ediţia 303 1 martie 20 13.
În cuvântul său, dl. profesor Constantin Enciu mulţumeşte
pentru onoarea ce i se face, este emoţionat atât pentru acest gest
public de stimă, cât mai cu seamă pentru faptul că personalitatea
sărbătorită astăzi, fostul său elev, Nichita Stănescu, nu este,
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fiziceşte, alături. „Acum, aici, ar fi trebuit să fie, în primul rând,
Nichita. Ne mângâiem cu faptul că el se află în sufletele noastre şi
în preajma noastră, că ne vede, ne aude şi se bucură de preţuirea şi
dragostea sinceră pe care i-o purtăm."
În continuare, profesorul mărturiseşte că a fost martor şi a
luat cuvântul la toate dezvelirile de bust „Nichita Stănescu" din
Prahova: cel din centrul Ploieştiului, cel de la Liceul din Cartierul
Nord (care îi poartă numele) şi cel de la Gimnaziul din Ceptura
(care, de asemenea, îi poartă numele). Elevii de la aceste şcoli au
înfiinţat cenacluri literare şi scot reviste cărora le-au dat, cu
dragoste, numele lui Nichita Stănescu.
Profesorul propune să se continue editarea unui volum de
versuri ale poetului, care să cuprindă poezii pe care şi adolescenţii
să le priceapă foarte bine, aşa cum a făcut de mai multe ori Editura
Libertas a Consiliului Judeţean Prahova, care a editat chiar în mai
multe ediţii poezia de dragoste şi poezia patriotică a lui Nichita
Stănescu.
Propune, de asemeni, reeditarea unor CD-uri cu Nichita
Stănescu şi alţi mari poeţi români, recitând versuri din creaţiile lor.

Ognean Stamboliev
(Bulgaria)
Medalia şi Insigna Festivalului
Important poet bulgar şi talentat traducător de poezie
românească în bulgară (Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Nichita
Stănescu, Grigore Vieru etc), Ognean Stamboliev face, din sosirea
sa la Ploieşti, un moment cultural memorabil: el aduce cu sine o
nouă şi consistentă traducere în bulgară din poezia lui Nichita,
traducere aşezată în cuprinsul unei cărţi voluminoase, abia ieşită de
pe porţile tipografiei. E un eveniment cultural meritoriu, demn de
· reţinut şi atât de potrivit cu acest moment aniversar la care este
lansat. Şi pentru a-i spori întrucâtva strălucirea, amintim că această
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carte este a treia care apare în bulgară din creaţia lui Nichita, în
tălmăcirea lui Ognean Stamboliev.
Neînsoţindu-şi primirea Medaliei şi Insignei Festivalului cu
un discurs, despre Ognean Stamboliev şi noua sa tălmăcire rosteşte
cuvinte de apreciere prof. Constantin Stere, directorul
Festivalului.

36

https://biblioteca-digitala.ro

III. COLOCVIILE „NICHITA STĂNESCU"

Prof. univ. Andrei Marga
(Cluj-Napoca)
Despre specificul poeticei nichitiene
E foarte greu să cuprinzi în câteva cuvinte profilul acestei
eminente personalităţi culturale. Să amintim doar că, în momentul
de faţă, este rector al Universităţii „Babeş-Bolyai", că a deţinut
importante funcţii în conducerea Statului Român, cum ar fi cele de
ministru al învăţământului, al afacerilor externe, ori de preşedinte
al Institutului Cultural Român. Bogata sa activitate cultural
ştiinţifică a fost apreciată în mod constant atât pe plan naţional cât
şi european. O dovadă în acest sens este şi acordarea prestigiosului
Premiu Herder, în 2005 .
Festivităţile de la Ploieşti, din 30-3 1 martie 20 1 3 , sunt
onorate de dl. Andrei Marga atât prin prezenţa sa, cât şi prin
susţinerea unei ample comunicări despre opera poetică a lui
Nichita Stănescu, comunicare pe marginea căreia am făcut
următoarele consemnări.
Încă de la începutul vorbirii sale, aprec1aza poezia
stănesciană ca un moment de cotitură în spaţiul naţional şi
universal al acestei arte, după care sunt trecute în evidenţă
princip alele momente surprinse în dezvoltarea ei.
Inceputurile poetice stau sub tutela lui Topârceanu şi
Arghezi. Ceea ce urmează - poezia de dragoste - poartă
răsfrângeri de sclipiri din Eminescu şi Blaga.
Învăţarea zborului poetic era terminată la începutul anilor
şaizeci: poetul se găsise pe sine, de acum zborul lui este al lui, (din
ce în ce) numai al lui. În volumul 1 1 Elegii( 1 966), îl aflăm
pătrunzând ferm în spaţiul metafizicii poetice a realului. Profilul
său literar capătă, de pe acum, deplină configurare. Este vădită
distanţarea de modernism şi înaintarea spre ludic, spre manierism,
fapt ilustrat concludent de volumul În dulcele stil clasic ( 1 970).
37

https://biblioteca-digitala.ro

Şi drwnul poetic continuă. Apar Epica Magna ( 1 978) şi
Noduri şi semne( 1 982). Versul modem se destramă, construcţia
poetică părăseşte convenţiile, ermetismul - unul cu formă lejeră devine dominant.
Pe tot parcursul său poetic, Nichita a creat versuri
memorabile, oferindu-i cititorului, atât perceperi artistice atractive,
cât şi idei capabile să-i pună gândirea în mişcare. Sensibilităţi de
mare gingăşie primesc aripi poetice de o neaşteptată plasticitate, în
acelaşi timp, de o simplitate uimitoare, totul fiind atât de potrivit
îngemănat, încât, după lecturare, nu-ţi mai poţi înfăţişa
comunicarea respectivă sub un alt înveliş imagistic decât cel oferit
de poet.
Sunt împletiri surprinzătoare între imaginile realului
existenţial, obişnuit şi trăirile fiinţei umane, aşa cum se observă în
versurile:
Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite,
cu aripile crescute înăuntru,
care bat, plutind, planând
într-un aer mai curat - care e gândul!
(Laudă omului)
Versurile citate pot fi oricând prinse într-o imaginară cunună
poetică nichitiană. La fel şi cele următoare. Pe care să le pui la mai
vedere? Greu, foarte greu să te pronunţi:
Câinii se pot compara cu mine,
cu dragostea de sine sau cu muşcătura de alţii.
Latră munţii, iubito,
latră munţii, ninge-i cu sânii tăi albi!
Mi se face frig de stelele dalbe,
mi se face, fără greş, un foarte frig, suav,
de florile de cireş.
(Incredibil cu ce pot compara câinii)
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Existăm prin limbaj, spunea Heideger. Prin noi umblă
neîncetat cuvintele, spunea Constantin Noica. Iar Nichita, poetul
Nichita devenea el însuşi cuvânt, mişcându-se în cuprinsul
nemărginit al cuvintelor: „Verbele nebune aleargă şi respiraţia
ninsorii le scrie în aer. Glasul meu nu mai are nicio putere asupra
lor. Verbele nebune îşi urmează singure destinul".
Misiunea poetului e istovitoare, dar neapărată. Numai prin
îmblânzirea şi apropierea cuvintelor, el, poetul, îşi poate urma
destinul. Ceea ce se şi întâmplă:
,,Îmi învăţam cuvintele să iubească, le arătam inima şi nu mă
lăsam până când silabele lor nu începeau să bată" (Ars poetica)
În Nod 33 (În liniştea serii), referindu-se la această acţiune
continuă, purtată în lumea cuvintelor, poetul spune:
„Am găsit un mod atât de dulce de a se întâlni două cuvinte
încât, în jos, înfloreau florile şi în sus, înverzea iarba".
Stăpânirea deplină asupra forţei cuvântului, cunoaşterea
aprofundată a resurselor lui de comunicare îi dau posibilitate
poetului să construiască universuri transparente, atât de
transparente încât, între ceea ce se află expus în interiorul lui şi cel
ce priveşte din afară, să nu mai existe o separare vizibilă:
„Eu sunt o fereastră, un geam, un loc liber prin care cineva îl
vede pe altcineva. Caut să mă spăl tot timpul, să nu mă murdăresc
de muşte şi nici de nimic; să fiu transparent, ca cineva să-l poate
vedea prin mine pe altcineva" (Graţia)
O altă condiţie a adevăratei poezii este şi capacitatea de a
sugera o altă perspectivă asupra, lumii dintr-o altă perspectivă
decât cele convenţionale. Şi nu numai să sugereze altceva (fireşte,
un altceva mai bun decât ceea ce există), dar să şi „zgâlţâie
învelişurile acestuia", să contribuie la transformarea lui în acel
altceva (Geneza poemului).

Nichita e adeptul poeziei conceptualizate, prin urmare,
ideea să fie aşezată în prim planul construcţiei. Impresiile
senzoriale sunt necesare, absolut necesare, fără ele poezia nu mai e
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poezie. Senzorialul, însă, trebuie să vină din plan secund, ori chiar
din interiorul exprimat al ideii:
„Şi dacă pietrele sunt păsări dormind, lung dormind, ale unui
alt aer?
Şi dacă arborii sunt soldaţi dormind, după luptă dormind, ai
altei cetăţi?
Şi dacă eu sunt un vis?
Şi dacă m-ar trezi cineva spunându-mi: tu eşti, apără-mă şi
fii?"
(Somnul)
În finalul discursului său, dl. prof. Andrei Marga spune:
,,Într-adevăr, Nichita Stănescu este un mare poet, care a adus
o sensibilitate lirică nouă în poezia noastră, o poezie emancipată de
fonetică, ce supune chiar limba exigenţei de a supune stratul
aparenţelor empirice. Este, cwn s-a spus deja, o poezie
metalingvistică, care are în „necuvinte" expresia paradigmatică . . . .
Poezia lui este, în mod sigur, fereastră. Ne putem întreba ce
s-ar mai fi putut vedea prin această fereastră, dacă acest mare poet
n-ar fi fost atât de risipitor cu viaţa lui!?"

Andreas Rados
(Iaşi)
Spiritul elen În reveriile poetice ale lui Nichita Stănescu
Domnul profesor universitar de la Iaşi este autorul a peste
douăzeci de volwne de studii, traduceri, eseuri şi articole, între
care şi cel intitulat De la Odysseas Elitys la Nichita Stănescu,
apărut la Iaşi, în 200 1 .
Din Nichita Stănescu şi alţi importanţi poeţi români, a făcut
nwneroase traduceri, publicate în volwne şi în periodice din Grecia
şi Cipru. Pe baza acestei experienţe, a realizat o serie de lucrări
teoretice, precum studiul Reverie şi metamorfoză în poezia lui
Nichita Stănescu, premiat de Uniunea Literaţilor Greci, în 1 984, şi
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publicat, în 1 988, în Revista Vatra din Epir. Tot în această
categorie, se înscrie şi prelegerea pe care o susţine acum, în cadrul
Festivalului Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu", 20 1 3 ,
prelegere intitulată Spiritul elen in reveriile poetice ale lui Nichita

Stănescu.
Andreas Rados subliniază, în debutul discursului său, că
poezia modernă nu înseamnă o simplă descriere a unei realităţi, ci
transmiterea unor mesaje magice către conştiinţa umană. Aduce, în
sprijinul acestei afirmaţii, două citate. Primul, din Rilke: „Suntem
albine ale Universului, care adunăm miere din sfera vizibilului, ca
să o concentrăm în auriul fagure al invizibilului"; al doilea, din
Palamas: „poetul este un călător al înălţimilor, printre Astre
Tartaruri şi Astre-Paradisuri".
În spaţiul balcanic, marii poeţi români sunt bine cunoscuţi,
opera lui Nichita Stănescu situându-se lângă strălucitoarele creaţii
ale lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga şi Ion Barbu. Dintre
antologiile de poezie românească realizate în Grecia, le aminteşte
pe cele semnate de Yannis Ritsos, Kostas Asimakopoulos,
Menelaos Ludemis. Andreas Rados alătură acestor lucrări şi pe
cele două alcătuite şi traduse de Domnia Sa: Antologia poeţilor din
Balcani, apărută la Salonic, în 1 977, şi Regret că nu sunt grec patru poeţi români, Atena, 2007 (cei patru poeţi fiind Nichita
Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana şi Ioanid Romanescu).
Cei mai importanţi poeţi români au apărut şi în volume
proprii, traducerea lor, în greacă, fiind realizată de personalităţi
literare de seamă, precum Rita Boumi-Pappa, Dimos Rendis
Ravanis, Kostas Asimakopoulos, Maria Marinescu-Himu, Victor
lvanovici. Între aceste volume, se află şi unul cuprinzând poeme de
Nichita Stănescu, în traducerea lui Victor lvanovici (Salonic,

1 990).
Chiar de la începutul ei, creaţia poetică a lui Nichita
Stănescu poartă vizibile amprente ale poeziei populare româneşti,
cum ar fi, de exemplu, personificarea, aproape în totalitate, a
elementelor lumii înconj urătoare (aştrii privesc curioşi, pietrele îşi

arată albul dinţilor, iarba fuge înspăimântată, vântul este cuprins
de tulburare). Aceste personificări nu au caracter alegoric, ci
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constltme fundalul pe care se petrece acţiunea din prim plan.
Observaţia merge şi mai departe: nu numai trupul, ci şi părţi ale
lui, cum ar fi mâinile, ochii, gura, sângele sunt înzestrate cu
trăsături distincte de manifestare, au, deci, propria lor viaţă,
propria lor personalitate. Procedând în acest fel, poetul poate
exprima sentimente şi idei pe care altfel nu le-ar fi putut transmite
cu atâta limpezime, datorită incapacităţii limbii obişnuite.
Căutarea neintreruptă a celor mai eficiente forme de
comunicare interumană reprezintă piatra unghiulară a poeziei
de esenţă profundă. Mişcarea gândirii celui ce întreprinde un
asemenea act se desfăşoară „pe un spaţiu grandios, cuprinzând o
lume efemeră şi inconstantă, nesigură şi necunoscută, cu atâtea
contradicţii, conflicte şi frământări".
Cunoaşterea şi stăpânirea puterii cuvântului devine o
permanenţă a acţiunii poetului. Nichita creează o adevărată
„mitologie a cuvintelor". Cuvântul devine „energie de înaltă
tensiune",
„instrument
al
metamorfozelor
universului
înconjurător", dar şi al unei mişcări proprii, autonome, care scapă
de sub controlul celui ce-l foloseşte, în cazul nostru, poetului.
„Pentru Nichita Stănescu, poet al mişcării şi al unui univers în
continuă transformare, cuvântul este putere şi esenţă. El ne
însoţeşte în spectacolul simbolului şi al simbolismului, în acţiunea
de trecere de la sensul cuvântului la acela al metaforei."
Tendinţa permanentă a poetului este de a concentra o
întreagă concepţie într-un singur cuvânt, un cuvânt care capătă,
prin aşezarea lui într-un spaţiu existenţial inedit, o strălucire
aparte. „Stănescu nu scrie, ci mai curând vorbeşte cu naturaleţe,
exprimându-se liber, dar nu şi arbitrar, într-o modalitate aparte,
care-l atrage pe interlocutor şi se lasă percepută de acesta aproape
instinctiv."
Nichita Stănescu cultivă o poezie a ideilor profunde şi a
formelor concise, cu frumuseţi estetice radiind din structura ei
de cristal. De aici şi preferinţa sa pentru versul liber, cu formă
eliptică şi pentru nonconformismul expresiei poetice.
Nichita Stănescu respinge curgerea haotică a mişcării. În
împlinirea acestui deziderat, recurge uneori la formele clasice,
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captivat de limpezimea ş1 armonia geometrică a construcţiei
acestora, aşa cum se vede în Artemis, A utoportret în a patra
dimensiune, sau în Laus Ptolemaei.
Referindu-se la volumul Laus Ptolemaei, Andreas Rados
apreciază că Nichita evocă, prin Ptolemeu şi Euclid, antichitatea
greacă, deschisă către armonia lumii existente. Din atât de instabila
lume a metamorfozelor, grecul antic ştia să reţină strălucirea
existenţelor desăvârşite. De aici, se desprinde şi un anumit regret al
poetului, că nu este grec: „Când se împodobesc în jurul seminţelor
I merele, cu divina carne de măr, I şi vântul le face să fie rotunde, I
îmi pare rău şi mi-e jale I că nu sunt grec". (Iar nu barbar)
„Privilegiul de a fi elen a devenit, încă din Antichitate, o
trăsătură a intelectului şi nu a naţionalităţii, în prelungirea
imperativului poetic de a te cunoaşte mai întâi pe tine însuţi,
înainte de a-ţi exterioriza opera. Ideea că poezia lui Nichita
Stănescu are ceva din spiritul grec nu se datorează doar cunoaşterii
capodoperelor literare ale antichităţii greceşti, ci şi influenţei pe
care aceste capodopere au exercitat-o asupra lui, aşa cum au
exercitat-o de-a lungul veacurilor, asupra oricărui creator de geniu,
din orice parte a lumii ar fi fost el."
Andreas Rados îşi încheie prelegerea sa cu opinia că „opere,
precum a lui Nichita Stănescu, prin mesajele purtate şi capacitatea
înaltă de a dezvolta sentimentele luminoase ale fiinţei umane, ar
putea constitui unica speranţă în unitatea lumii, în aceste vremuri
atât de frământate".

Post scriptum :
La câteva luni după Festivalul de la Ploieşti, Andreas Rados
ne-a scris din Grecia. Am aflat, pe această cale, că Domnia Sa a
pornit spre ţara natală, în iulie, pentru a urma un itinerar cultural,
însoţit de spiritul lui Nichita. Am decupat din acest document
câteva pasaje pe care vi le prezentăm în continuare:
„A scrie şi a vorbi despre Nichita Stănescu este o
întreprindere dificilă, căci poetul ploieştean, român de talie
universală, nu este numai un creator al mitologiei cuvintelor, ci şi
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un Heraclit al verbului românesc, mereu în mişcare şi într-o
continuă transformare. Este poetul fără pereche al perioadei în care
a trăit şi a creat."
Câtă dreptate avea distinsul profesor acad. Eugen Simion,
când afirma, încă din 1 978, în ampla sa lucrare Scriitori români de
azi, că, prin volumul de debut al lui Nichita Stănescu (Sensul
iubirii, 1960), „poezia reîncepe să vorbească la persoana întâi,
. . . în versuri încântătoare prin ingeniozitatea şi dinamismul lor".
Primul oraş în care dl. Andreas a vorbit despre Nichita
Stănescu a fost Ioannina, „o localitate din paleolitic, cu o istorie şi
o cultură de memorat". „Pe aici au trecut istoricul Herodot, Iason şeful expediţiei argonauţilor şi chiar Odisseu, primind de la oracol
o ramură profetică de stejar. Aici, istoria urcă necontenit în mituri
şi legende."
În această frumoasă localitate, cu un trecut atât de palpitant,
în ziua de 23 iulie s-a desfăşurat Seara de prietenie româno-elenă,
la care a fost prezentat, cu mici adaosuri, eseul de la Ploieşti
(Spiritul elen în reveriile lui Nichita Stănescu). Prelegerea a fost
urmată de lectura mai multor poeme nichitiene, rostite atât în
română cât şi în greacă, precum şi de interesante discuţii despre
subiectul prezentat şi despre impulsionarea relaţiilor culturale
româno-greceşti. Publicul era unul deosebit: profesori universitari
şi de liceu, scriitori, alţi oameni de cultură şi de artă, studenţi şi
elevi. La această acţiune a participat şi ambasadorul României în
Grecia, Lucian Fătu, însoţit de primarul oraşului, Filippos Filios, şi
de alte oficialităţi locale.
Dl. ambasador Lucian Fătu a fost prezent şi la Festivalul
Internaţional de poezie de la Loutraki, unde, pe parcursul a două
zile, 27 şi 28 iulie, au avut loc două momente importante, dedicate
lui Nichita Stănescu şi poetului de limbă greacă din Albania, Nikos
Kazantzakis.
Cu acest prilej, Andreas Rados a evocat un moment demn de
reţinut prin frumuseţea lui şi prin amprenta specific nichitiană:
.
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„Din mozaicul meu de amintiri, îmi răsare acum în faţa
ochilor una foarte dragă, petrecută prin anii optzeci-optzeci şi unu.
Eram la restaurantul Uniunii Scriitorilor din Bucureşti, în
apropierea mesei la care se afla Nichita Stănescu. Ne ştiam,
schimbaserăm câteva cuvinte în timp ce serveam masa. La un
moment dat, a trebuit să mă ridic în semn de plecare, spunând că
mă aşteaptă o călătorie în Grecia.
Abia făcusem primul pas spre ieşirea din salon, când mă aud
chemat de vocea prea bine cunoscută a lui Nichita. Mă întorc şi-l
văd ridicat în picioare, înalt şi impunător cum era, cu paharul în
semn de închinare, rostind răsunător cuvintele: Vivat Grecia!
Au urmat aplauzele celor din jur, în timp ce eu eram atât de
emoţionat de cele ce se petreceau, încât, atunci, n-am fost în stare
să răspund nimic.
Acum, după atâţia ani, mărturisesc că mi-am revenit
întrucâtva din emoţii şi sunt în stare să rostesc, din străfundurile
fiinţei mele: Vivat, România! Vivat, Nichita! "

Vera Popescu
(Ploieşti)
Amintiri despre Nichita
Vera Popescu este verişoara lui Nichita, mai mare cu doi ani
decât el. (Mama sa, Olga, era soră cu Tatiana, mama lui Nichita.)
În perioada războiului mondial, anume în anul 1 943, Vera a
stat câteva luni la Drajna de Sus, unde familia lui Nini se evacuase
deja la rudele pe care le avea aici. Îşi aminteşte că, împreună cu
Nini, citea cărţi de Al. Dumas şi căuta monede pe Dealul
Grădiştea, locul în care fusese construit, în 1 06, un puternic castru
roman. În timpul unei expediţii de căutare de monede vechi, Nini
s-a oprit, deodată, cerându-i, în şoaptă, şi Verei să facă acelaşi
lucru: Ssst! Ascultă cum se-aud tropăind legiunile romane!
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Nini a urmat clasa a IV-a la Vălenii de Munte, timp în care a
locuit cu familia lui tot la Drajna. Era adus la şcoală de către tatăl
său, cu maşina. După terminarea acestei clase, a fost înscris în
clasa întâi, gimnazială, a vestitului Liceu ploieştean „Sfinţii Petru
şi Pavel", evacuat în acea vreme de război, în clădirea şcolii din
Izvoarele, localitate apropiată atât de Văleni cât şi de Drajna.
Vera Popescu evocă o stare amuzantă, legată de acest
moment.
Nini a mers să facă înscrierea împreună cu tatăl său. Mai
întâi la Văleni, să-şi ia dovada de absolvire a clasei a IV-a, apoi la
Izvoarele, să facă înscrierea.
Era destul de multă lume, părinţi şi copii, în sala respectivă,
când s-au auzit, puternic, bubuiturile bombelor aruncate de
americani asupra Ploieştiului. Distanţa între cele două localităţi, în
linie dreaptă, nu era mai mare de 20-25 km. Acest eveniment l-a
impresionat foarte mult pe Nini. Când a ajuns acasă, la Draj na, i-a
povestit mamei sale, cu sufletul la gură:
- Mămico, ce învălmăşeală mare a fost acolo, la şcoală, când
a început bombardamentul: cădeau mămici peste tătici, tătici peste
mămici . . . şi copiii care urlau!
Despre înclinaţiile muzicale ale lui Nini, aflăm că el cânta
bine la acordeon, avea unul mic, marca Hohner. Cânta frumos şi la
pian. Doamna Gheorghiu, profesoara de pian, îl pregătea la acest
instrument atât pe Nini cât şi pe Vera. La fiecare sfârşit de an,
organiza audiţii muzicale, la care participau cei din familie şi
prietenii apropiaţi. Era un fel de examen, la care învăţăceii trebuiau
să interpreteze 2-3 piese, pe dinafară.
Deşi era bine pregătit şi talentat, din cauza emoţiilor, Nini se
împiedica, la un moment dat, la prima piesă, ieşind din ritm. După
care, celelalte piese erau interpretate fără greş.
În anul 1 950, casa părintească a lui Nichita a fost
naţionalizată, familia lui fiind obligată să plece la ţară. Erau cinci
persoane: Nicolae, Tatiana, Nichita, Mariana şi Cristina - sora mai
mică, înfiată. Atunci au intervenit părinţii Verei şi au reuşit să
46

https://biblioteca-digitala.ro

obţină acordul autorităţilor locale ca să locuiască în imobilul lor,
pe str. Caraiman, din Ploieşti, ca „toleraţi".
La Bucureşti, Nichita a stat în gazdă la fratele cel mai mare
al tatălui său, Ionel, pe Calea Moşilor.
Părinţii şi surorile lui Nichita au mai locuit o vreme pe str.
l.C. Frimu, nr. 28, în casa lui Gicu Stănescu, după care au revenit
în jumătate din casa lor din Piaţa Sârbească, în calitate de chiriaşi.
Informaţiile desprinse din amintirile d-nei Vera Popescu au
nu numai o încărcătură respectabilă de adevăr, dar şi una
sentimentală, de aleasă frumuseţe, aşa cum este şi cea care
urmează, cu care încheiem prezentarea de faţă.
„Nichita o iubea foarte mult pe mama sa. În copilărie, a scris
o duioasă şi impresionantă poezie dedicată mamei lui, poezie care
acum este înscrisă pe o placă de la cavoul familiei din Cimitirul
Viişoara din Ploieşti:
Spune-mi, care mamă-anume,
Cea mai scumpă e pe lume?
Puii toţi au zis de păsări,
Zarzării au zis de zarzări,
peştişorii de peştoaică,
ursuleţii de ursoaică,
şerpişorii de şerpoaică
tigrişorii de tigroaică . . .
Mânjii toţi au zis de iepe,
firul cepii a zis de cepe,
nucii toţi au zis de nucă,
cucii toţi au zis de cucă,
toţi pisoii de pisică,
iară eu,
de-a mea Mămică!

(Cea mai scumpă de pe lume)
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Stela Covaci
(Bucureşti)
Nichita şi iubirile sale: Magdelana Petrescu
1
şi Gabriela Melinescu
Încă din iarna anului 1 956, Stela Covaci, pe atunci studentă
în anul II la Secţia de literatură şi critică literară a Facultăţii de
Filologie din Bucureşti, l-a văzut pe Nichita Stănescu „trecând
straniu", „însingurat", prin holul facultăţii. Arăta aidoma descrierii
din poemul Părându-mi rău de adolescenţă:
O, erai un om frumos
şi subţire, foarte palid . . .
Printre ochii tăi curgea
un mănunchi de aripi albe,
parcă cineva de sus
cu o coasă retezase
din spinarea lui Isus
aripe melodioase.
Nichita era, în acea vreme, prins în tulburările despărţirii de
ploieşteanca Magdalena Petrescu, o „zvârlugă cu ochi negri,
jucăuşi, minionă, talie de viespe, forme sculpturale". Stela o
cunoscuse după un spectacol al echipei de teatru studenţesc.
Căsătoria lor s-a consumat repede. Erau prea tineri şi prea
temperamentali, pentru a o duce mai departe.
Scriitoarea evocă şi acea şedinţă a cenaclului literar
studenţesc, la care Nicolae Labiş a citit Moartea Căprioarei.
Atunci a făcut cunoştinţă cu Nichita. Poemul lui Labiş a
impresionat enorm. Cei prezenţi realizau că trăiesc un moment rar:
lansarea unui poet autentic, de mare forţă. În faţa acestei
neaşteptate revărsări de genialitate, Nichita s-a simţit cuprins de un
1

Covaci, Stela: Nichita Stănescu, Aurel Covaci - Destinul unei prieten i i 1 9 5 6-

1 983, Casa de cultură „l.L. Caragiale", 20 1 3
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gol imens. Cei doi „erau structuri poetice deosebite, spirale de
forţă care se întrepătrundeau mereu şi se distanţau mereu pe
diferitele planuri ale realului şi irealului". Momentul a fost
hotărâtor pentru Nichita: i-a declanşat căutarea înfrigurată a
propriului său drum poetic, aşa cum se afla configurat în structura
propriei personalităţi.
Înfăţişarea de atunci a lui Nichita a rămas puternic
imprimată în memoria autoarei: „Avea trăsături rasate (noi îl
poreclisem „Seraficul Nichita"), ochi incredibil de albaştri, cu
arcade proeminente, nasul fin cu nări care fremătau parcă
adulmecând ceva de dincolo de obiecte
mirosul de dinapoia
mirosului. (Era) sfios, mereu cu o predispoziţie spre bucurie şi
răsfăţ, râdea din toată inima, iubindu-i şi iertându-i pe toţi,
deopotrivă. Subţire şi mlădios, îmbrăcat modest şi curat, . . . avea o
eleganţă naturală putându-se dispensa cu bucurie de orice obiect
dacă simţea că i-l râvneşti".
Evenimentele din Ungaria anului 1 956 au avut o puternică
rezonanţă în rândul studenţilor bucureşteni. Mişcarea lor a fost
oprimată cu brutalitate. Mulţi studenţi de la Filologie au fost
arestaţi, unii exmatriculaţi (viitorii prozatori Sorin Titel şi Mihai
Nicolae), iar alţii condamnaţi la închisoare (între aceştia, Stela şi
Aurel Covaci). Lui Nicolae Labiş, devenit deja un nume, i-au
înscenat un accident, în luna decembrie, în staţia de tramvai din
apropierea Universităţii, în urma căruia şi-a pierdut viaţa.
„Nichita s-a ferit de vreo implicare. Ştia destule de la
bunicul şi bunica din partea mamei, fugiţi din Voronej de urgia
roşie, necruţătoare. Pentru a-ţi salva viaţa şi harul de la Dumnezeu,
trebuie să-l păcăleşti pe Diavol, să nu-i dai voie să te distrugă.
Aceasta nu este laşitate, ci înţelepciune'', consemnează Stela
Covaci.
Reîntâlnirea scriitoarei cu Nichita a avut loc după
executarea anilor de închisoare, în toamna lui 1 960. Nichita era
atunci, împreună cu Nicolae Velea, corector la Gazeta literară, cu
câte o jumătate de normă fiecare. Locuiau împreună într-o
cămăruţă de la marginea Bucureştiului, aflată pe str. Naipu, la
capătul Ferentarilor, în vecinătatea lanurilor de porumb. Revederea
-
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celor doi a fost, evident, emoţionantă, îndeosebi pentru Nichita,
„tulburat de aspectul de pasăre cu aripile smulse şi aproape
sugrumată" pe care îl avea Stela, după detenţie. Î n poeziile pe care
Stela le-a primit, ulterior, în dar de la Nichita, apar imagini
construite din emoţia acelei stări:
Băgase cineva cuţitul în o stea
De tot cu raze sângera
De-mi sparse osul de sub frunte şi-l făcuse ochi
Şi pielea mea îmi devenise ochi
Şi şi piciorul îmi devenise, Doamne Isuse, roată.
Î n 1 966, Stela şi Aurel Covaci, împreună cu fiica lor, Laura
(de doi ani), locuiau în imobilul de pe str. Grigore Alexandrescu
2 1, pe care Aurel îl cumpărase cu doi ani în urmă. Î l aranjase, cu
pricepere şi dragoste de ţăran, pe dinăuntru şi pe dinafară, la fel şi
curtea, din care făcuse o adevărată grădină. Casa, dar mai cu seamă
grădina, au devenit, în timp, un loc de întâlnire al multor artişti şi
oameni de cultură. Scriitoarea îi aminteşte pe Geo Bogza, Edgar
Papu, Mihai Şora, Dan Deşliu, Titus Popovici. De asemeni, pe mai
tinerii Ileana Mălăncioiu, Virgil Mazilu, Sorin Dumitrescu, Mircea
Ştefănescu.
De acest spaţiu se leagă şi o perioadă de peste patru ani din
existenţa lui Nichita şi a Gabrielei Melinescu. Iată cum s-au
petrecut lucrurile:
Î n luna august a anului 1 966, Aurel Covaci conducea o
rudă la tren. Ajungând pe peronul Gării de Nord, el vede, pe o
bancă, „doi tineri superbi, înalţi şi foarte palizi, care se strângeau
în braţe, acoperiţi de roua dimineţii ori a iubirii sfinte". Tânărul,
zărindu-l pe Aurel, s-a ridicat deodată şi s-a îndreptat spre el.
Atunci l-a recunoscut. Era Nichita care l-a rugat să-i afle repede o
cămăruţă ieftină „unde să-şi aşeze preţioasa comoară" de pe bancă.
Î n curtea casei familiei Covaci, se mai afla un imobil, al
Lidiei Unanian, care avea mai tot timpul cămăruţe de închiriat
pentru studenţi şi tineri artişti cu bani puţini. Acolo le-a aflat Aurel
Covaci o cămăruţă, de vreo opt metri pătraţi, cu o fereastră cât o
so
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coală de hârtie, (descrisă, mai târziu, de poet, în versurile : „Numai
fereastra ta nu se stinge, nu I Singură sus, lângă cer, orbitoare").
Nichita şi Gabriela au venit a doua zi, pe seară. „Gabriela
era îmbrăcată modest. Era foarte sfioasă, vorbea puţin şi cu răsfăţ,
sprijinindu-şi capul pe umărul lui Nichita. Răsfăţul nu i se potrivea
cu patima mocnită ce i se citea în ochi . . .
Era brunetă, cu ochii plini de foc, înaltă, pătimaşă şi
frumoasă. Era fugită în lume de la părinţi. Nichita inventa metafore
lungi şi pline de tâlc ca să îmblânzească tânăra sălbăticiune,
înfometată de iubire. Imprevizibilă, era în stare să sfâşie pe oricine
se apropia de nepreţuita sa posesie".
Din acea seară, „frumoasa şi ciudata Gabriela" a fost urcată
de Nichita în mansarda „de sub cer", unde, timp de patru ani, „a
fost o Penelopă supusă şi răzvrătită, blândă şi calină, mirosind ca o
floare, făcându-i-se rău de singurătate, în aşteptarea sosirii
bărbatului.
Toată neliniştea ei dispărea cu primul scârţâit de poartă şi
cu primul lătrat de câine „ . . Seraficul Nichita, intra fâlfâind din
aripi în holul Casei Covacilor, unde aveau loc împăcările celui
bolnav de vini imaginare, cu cea mai credincioasă iubită".
Vara, în podul cu fereastra susă era foarte cald. Peste zi,
cele două familii erau mai mult împreună, iar seara, prin grădinile
de vară din cartier (Casa Scriitorilor, Ghiocelul, Jerca, Mărul de
aur, Katanga, Pisica Epileptică etc.). De cele mai multe ori, Nichita
o convingea pe Gabriela să rămână acasă cu Laura şi să-i spună
poveşti.
„Parcă-l aud, încercând-o tandru: Bubuleru tet, eu am un
secret: aş ieşi puţin cu prietenii noştri. Ne spunea Nichita că, la
cârciumă, era greu cu Gabriela. Tigroaică tânără, aşa era Gabi Foiţă (cum o poreclise Aurel), prinsă în mrejele bolii de origine
divină: sărea la orice femeie necunoscută ce s-ar fi apropiat de
masa lor. [ „ . ]
Am fost în tot acest timp o familie. Iama, în cămăruţa lor
era foarte frig, vara foarte cald. Mâncam împreună, beam
împreună. Uneori, o culcam pe Gabriela în patul meu, încălzindu-i
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trupul şi având grijă de ea ca de un copil mare, preţios ş1
neajutorat. . .
Sub liliacul de la poartă şi sub salcâmul falnic din curte, au
fost citite Elegiile, cele mai importante poezii ale lui Nichita din
acea perioadă. Tot atunci, Gabriela recita primele ei poezii.
După patru ani şi ceva de locuire în mansarda case din str.
Gr. Alexandrescu nr. 2 1 , Nichita şi Gabriela se mută la casa lor, în
apartamentul pe care-l primesc, la începutul anului 1 970, pe strada
Romancierilor, aproape de Cişmigiu.
"

Nichita a mai trecut pe la Casa din str. Gr. Alexandrescu
2 1 . Două sunt momentele, cu o încărcătură emoţională aparte, pe
care ni le relatează Stela Covaci, în cartea sa.
Primul se petrece, la câtăva vreme, după plecarea din ţară a
Gabrielei. Într-o zi, venind acasă, Stela îl găseşte pe Nichita în
curte, stând singur pe bordura ce proteja pământul cu zambile şi cu
crini de sub viţa lor de vie. Stătea dus pe gânduri, privind îndelung
la fereastra pătrată a cămăruţei din pod, ce fusese a lui şi a
Gabrielei, şoptindu-şi lui, spunându-i Stelei, spunându-ne, acum, şi
nouă: Numai pe ea am iubit-o cel mai mult!
Al doilea moment se petrece în toamna anului 1 983.
Nichita stătea singur pe banca de sub roşcovul imens ce se afla în
curtea Casei Covaci, dincolo de viţa de vie. În faţa lui, la o masă,
Stela şi câţiva prieteni ascultau cântece pe versurile lui Nichita,
acompaniate, la chitară, de Sorin Dumitrescu.
„Nichita asculta absent, relatează Stela Covaci, mai
departe. Pe faţa lui vedeam trecând umbre de pe tărâmul nedorit.
M-am aşezat lângă el şi l-am întrebat:
- Ce-i cu tine, Nichita?
- Sunt putred tot, numai mintea mi-e vie . . . mi-a şoptit
uitându-se în gol.
Se lăsă o linişte desăvârşită, de parcă trecuse Îngerul.
Î n acel moment, fără nici cea mai mică adiere de vânt,
roşcovul slobozi, înfiorându-se, ploaia de aur a frunzelor sale
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mărunte, un şuv01 ca un giulgiu mângâietor, ocrotind revelaţia
poetului."
După o asemenea imagine, nu mai e nimic de adăugat.
Trebuie să pui punct, nimic altceva.

Întâlniri cu Nichita
Interviu cu Nicolae Băciuţ
(Târgu-Mureş)

R. - Sunteţi un cunoscut om de cultură, un remarcabil, totodată,
literat. Când v-aţi întâlnit prima dată cu poezia lui Nichita?
- Întâlnirea cu poezia lui Nichita Stănescu s-a făcut în
Ploieştiul său natal, în 1 975, când, pe o tarabă, am găsit volumul
Starea poeziei. E cartea care mi-a revelat mie, adolescentul, o lume
poetică fascinantă, care mă atrăgea spre labirintul ei cu o forţă
irezistibilă.
Nefamiliarizat decât în parte cu viaţa literară, cu ordinea
lucrurilor, mi l-am asumat pe Nichita ca pe un autor care domina
cu detaşare teritoriile poeziei româneşti.
A fost dragoste la prima vedere, iar autoritatea colecţiei,
„Biblioteca pentru toţi", în care era publicată Starea poeziei nu
făcea decât să-mi confirme opţiunea mea. Nu conta mai mult
Premiul Herder, acordat lui Nichita Stănescu tot în acel an, cât
conta premiul pe care i-l acordase inima mea.
Aşa a început incursiunea în poezia lui Nichita Stănescu, iar
dorinţa de a-l cunoaşte, a fost irezistibilă.
R.

- Relataţi-ne prima întâlnire cu Nichita.
- M-am dus la el acasă, în toamna lui 1 979, înarmat cu un
reportofon şi cu foarte multe întrebări, sporind valoarea acestei
misiuni şi prin perspectiva de a publica interviul în revista
studenţească de cultură „Echinox" de la Cluj-Napoca, al cărui
redactor eram deja încă din primele luni de facultate.
Nu mi-a fost greu să ajung în Piaţa Amzei nr. 9.
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Am fost primit în casa lui Nichita Stănescu cu o nesperată
generozitate, plus o poftă de a vorbi a poetului, de parcă ar fi fost
precedată de o lungă tăcere. Erau de faţă prozatoarea Maria Luiza
Cristescu şi poetul Mircea Raicopol, agreat şi pentru preocupările
sale de numismatică.
Î mprejurarea a fost pentru mine şi şansa unui moment
memorabil, pentru că privirea lui Nichita a descoperit în chipul
meu ceva ce venea dinspre numismatică: „Bătrâne, semeni cu
Horia!" Portretul pe care mi l-a făcut, cu o dexteritate de magician,
a fost semnat antologic: „Al meu privit de al său!"
Ce a urmat a fost pentru mine un mare privilegiu: l-am
însoţit pe Nichita Stănescu într-o plimbare pe un traseu cu
siguranţă drag lui, de vreme ce mi-a arătat locuri legate de numele
lui Eminescu, Slavici, Caragiale . . .
A fost o întâmplare a fiinţei mele să-l ascult, cu dicţia-i
inegalabilă, rostind, pentru mine, Kamadeva, cu toată povestea
scnern e1:
Cu durerile iubirii
Voind sufletu-mi să-l vindec,
L-am chemat în somn pe Kama Kamadeva, zeul indic.
El veni, copilul mândru,
Călărind pe-un papagal,
Având zâmbetul făţarnic
Pe-a lui buze de coral.
Aripi are, iar în tolbă-i
El păstrează, ca săgeţi,
Numai flori înveninate
De la gangele măreţ.
Puse-o floare-atunci-n arcui,
Mă lovi cu ea în piept,
Şi de-atunci în orice noapte
Plâng pe patul meu deştept. . .
54

https://biblioteca-digitala.ro

Cu săgeata-i otrăvită
A sosit ca să mă certe
Fiul cerului albastru
Ş-al iluziei deşerte.
Mult mai târziu, am înţeles îndemnul lui Nichita:
Să ne împrietenim cu Eminescu sărutându-i
versul, iar nu slăvindu-l de neînţeles,
căci ce-a fost el n-a fost eres
şi sărutare de pământ îi fuse mersul.
Să-l punem între vii, căci este viu,
bolnav de frumuseţea mamei mele,
de cerurile numai ce nasc stele,
de ierburile ce cuprind nisipul din pustiu.
Să-l întrebăm pe Eminescu dacă doarme bine
în patul inimilor noastre
şi dacă vinul sângelui are vechime
şi dacă mările ne sunt albastre
şi dacă peşti-s umbra stelelor cu coadă
şi coada umbrei plopilor înalţi
ne-a adunat pe noi, ceilalţi
în jurul verbului curat
rostit de el şi murmurat
de noi, ai lui,
de el, al nostru.

R.
Am aflat că aţi fost la Struga, la încoronarea lui Nichita cu
Marele Premiu Internaţional de Poezie.
- N-a fost deloc nefiresc gestul meu, o adevărată aventură, să
pornesc la drum, pe jos, în august 1982, la Struga, să-i fiu alături la
momentul încoronării cu „Cununa de Aur" a Poeziei, un fel de
recunoaştere supremă a Poetului şi a Poeziei sale.
Pentru că, dincolo de Poezia sa, Nichita Stănescu era un
personaj al Poeziei.
-
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A fost o mare şansă să pot să fiu în preajma lui Nichita. Se
spune că Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi în traistă. Dumnezeu
mi-a dat şi eu mi-am băgat în traistă multă merindă din întâlnirea
cu Nichita - Omul şi Opera.
De-aceea, orice trecere a mea prin Ploieşti e o întâlnire cu
Nichita. Pentru mine şi pentru admiratorii lui rară de număr acasă
la Nichita înseamnă la Ploieşti, de unde şi-a luat şi el merindă
pentru prea scurta-i viaţă pământeană.

Alex Ştefănescu
(Bucureşti)
Două amintiri cu Nichita
Mă aflam în Parcul central din municipiul Ploieşti, împreună
cu Alex Ştef'anescu şi Mircea Coloşenco, după ce depuseserăm
câte un buchet de flori la Monumentul lui Nichita Stănescu.
Alex Ştefănescu, îmboldit de amintirile răscolite de
împrejurările în care ne aflam, începu să le aşeze în cuvinte:
- Eram la Biblioteca Municipală din Bucureşti, când Nichita
avea o întâlnire cu cititorii. Unul dintre cei prezenţi, ca să ne
dovedească apropierea ce-o avea cu poetul, s-a dus spre Nichita,
tot într-un zâmbet, şi a încercat să pună mâna pe el. Nichita, care
pricepea repede intenţiile celor din preajma lui, a luat o atitudine
fermă. A ridicat braţul cu degetul arătător întins către cel venit spre
el şi a spus, cu fermitate bine jucată, apăsând pe fiecare silabă a
expresiei: „Nu-l a-tin-geţi pe poet!"
Îndrăzneţul a rămas ca electrizat, după care s-a pierdut în
mulţime.
Nu-mi dau seama dacă atunci i-a venit lui Nichita ideea de a
scrie o poezie cu acest titlu, sau dacă chiar o scrisese şi îi rămăsese
în minte versul acesta.
După câteva secunde:
- Să vă spun acum o altă întâmplare, una mai lungă. Am mai
povestit-o de multe ori, dar merită povestită de o mie de ori.
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Aveam 2 1 de ani, eram redactor la Revista Tomis din
Constanţa. Într-o zi, şefii mei îmi pun în mână un ordin de
deplasare şi îmi spun: Du-te la Bucureşti şi obţine 1 O poezii de la
Nichita Stănescu, să le publicăm în revistă. Am rămas năucit de
bucurie. M-am îmbrăcat în costum, mi-am pus cravată, mi-am luat
cele trebuincioase la mine, în primul rând cele necesare scrisului şi
am zbughit-o spre capitală.
Neavând locuinţă personală, auzisem că stă cu o iubită de-a
lui în apartamentul acesteia, în apropiere de Athene-Palace. Se
spunea că, într-o noapte, i-a scris pe un perete, cu creionul
dermatograf, un poem şi ea nu şi-a zugrăvit nici în ziua de azi
peretele acela.
Ştiind toate acestea, m-am dus, sigur pe mine, într-acolo. Nu
am aşteptat mult şi l-am văzut. Era cu Fănuş Neagu, Gh. Tomozei
şi alţi scriitori pe care nu-i cunoşteam. Primise un premiu literar şi
se pregătea să intre la restaurantul de la Athene Palace, pentru a
sărbători evenimentul. Tot ce primea risipea cu prietenii şi chiar cu
alţii pe care-i cunoştea întâmplător, în acele momente. M-am
adresat lui foarte oficial. I-am spus cine sunt, că am fost trimis de
conducerea Revistei Tomis să-mi dea zece poezii. Doar zece? - a
replicat el zâmbind. Nici mai mult nici mai puţin, a venit răspunsul
meu, stârnind râsul celor care asistau la discuţia noastră. La poezie,
mă pricepeam destul de bine, dar la relaţiile cu oamenii, absolut
deloc.
Mi-a zis: Vino cu mine.
Am intrat în restaurant, m-a invitat în dreapta lui şi am
început să sărbătorim premiul. Mă simţeam în al nouălea cer stând
în preajma lui Nichita, Fănuş Neagu şi Tomozei, dar, de la o
vreme, deveneam tot mai îngrijorat. Voi putea să-mi îndeplinesc
misiunea? Are Nichita la el cele zece poezii pentru care venisem?
Şi dacă le are, unde le ţine? Nu vedeam să aibă vreo servietă sau
măcar un caieţel. Nichita înţelegea starea mea, se uita la mine şi
mi zicea: Stai liniştit, că vei primi poeziile. De ce eşti aşa de
îngrijorat? Cum să nu fiu, îi răspundeam eu. Dacă nu le duc, nu-mi
decontează drumul ! Nichita s-a stăpânit, îi venea să râ�ă, de
naivitatea mea. S-a stăpânit, ca să nu mă rănească.
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La un moment dat, când cei de la masă vorbeau mai mult
între ei, mi-a zis:
- Ai un carnet? Scoate-I şi scrie. Şi-ncepe a-mi dicta nici mai
puţin şi nici mai mult de zece poeme de-o frumuseţe fără seamăn.
Mă simţeam purtat prin aer de vraja lor. Simţindu-mi starea,
Nichita m-a întrebat:
- Î ţi plac?
- Foarte mult, îmi vine să sar de bucurie că le am şi le voi
duce la Constanţa
- Bine. Acum rupe o foaie din cele nescrise şi bagă-ţi
carnetul în servietă. O să-ţi mai dictez o poezie
Eu: Nu mai e nevoie. Am cele zece poezii
El: Ai zece, nici mai mult nici mai puţin. Aşa a-i spus
Eu: Da, chiar aşa, nici mai mult, nici mai puţin
El: Cum te cheamă?
Eu: Alex
El: Scrie încă o poezie
Eu: Am deja 1 0
El: Nu-ţi fi e teamă. Vei rămâne tot cu zece. Ş i acum scrie.
Titlul ei e Silex. Nu-mi mai aduc aminte poezia, dar ştiu că era mai
frumoasă decât celelalte zece.
El: Şi acum citeşte-o
Am citit-o
El: Î ţi place?
Eu: Extraordinar. N-am mai citit o poezie atât de frumoasă!
El: Bine, Alex. Atunci să-i dăm foc, ca să rămână numai a
noastră.
A luat hârtia şi i-a dat foc.
A fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit în viaţa
mea, o poezie care a trăit câteva zeci de secunde în chip de scriere
şi alte câteva zeci de secunde în zborul rostirii, o trăire sublimă
care a fost numai pentru mine şi pentru Nichita.
Această întâmplare mi-a marcat cu adevărat viaţa. A fost,
pentru mine, diapazonul de argint cu care am măsurat relaţiile
mele cu alţi scriitori. Niciun alt scriitor nu s-a ridicat la frumuseţea
sufletească, de-a dreptul zeiască, a lui Nichita.
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Frumoasa poveste a lui Alex Ştefănescu se adaugă altora şi
altora care surprind atât de bine nu numai felul de a fi al omului
Nichita, cât şi al poeziei lui. Prin felul de a fi şi prin creaţia sa
poetică, Nichita ne-a oferit o lecţie de libertate. Trebuie să ne
lăsăm în voia poeziei lui Nichita, să ne lăsăm purtaţi de zborul ei,
aşa cum te laşi dus de leagăn când ne dăm în el. Şi atunci îi afli pe
deplin înţelesurile şi frumuseţile ei deosebite.
În structura lui, Nichita Stănescu este, în bună parte, un
ploieştean şi un prahovean veritabil. Aceasta se vede mai cu seamă
în seva atât de viguroasă şi de colorată a limbajului, precum şi în
marea lui mobilitate intelectuală şi în capacitatea de a schimba
stilurile.
Nichita Stănescu, fiind al Ploieştiului şi al Prahovei, este al
ţării şi al lumii întregi.

Eusebiu Ştefănescu
(Bucureşti)
Casa lui Jack
Eusebiu Ştefănescu, apreciat şi îndrăgit actor, ploieştean şi
prieten cu Nichita, a ţinut şi am ţinut să fie nelipsit de la
manifestările dedicate marelui Poet. De această dată, vine să
lanseze stolul jucăuş al cuvintelor prinse-n aventura cu zâmbet de
copil a poemului Casa lui Jack, de Robert Horst. Un poem special
prin construcţia lui, devenit pentru noi mai mult decât special prin
faptul că a fost tradus de Nichita, la rugămintea actorului, ca să-i
fie şi să ne fie, astăzi şi oricând, poartă de intrare în lumea senină a
copilăriei şi a bucuriei.
Să-l vedem pe Eusebiu regizând acest joc şi chemându-ne
să-i fim părtaşi la zborul zglobiu al cuvintelor din poemul citat:
- Domnilor, vă rog să mă credeţi, ceea ce urmează să vă
spun e o mărturisire pe care o fac pentru prima oară în public. Cea
mai mare întâlnire a vieţii mele a fost când l-am văzut şi l-am auzit
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pe actorul Raikin, într-un spectacol, recitând un poem. Atunci
mi-am dat seama că poemul acela este peste cuvinte, peste
necuvinte, că este aşezat pe canavaua mişcării, a ritmului alert şi al
gestului total. Era ceva cu un hambar, cu un grânar, cu un canar!
Mi-a plăcut atât de mult, că n-am mai avut linişte până n-am dat de
acel poem. Am făcut rost de el într-o formă brută, se numea Casa
lui Jack, de Robert Horst, îl purtam de acum tot timpul în geanta
mea de actor, pur şi simplu nu-mi dădea pace, voiam cu orice preţ
să-l aduc în scenă.
În acel timp, Ion Maximilian punea, la Ploieşti, un spectacol
în care eram distribuit şi eu. L-am întâlnit, atunci, pe Nichita, ori
poate chiar l-am căutat şi i-am spus: Nichita, eu cu acest poem am
un gând, ştii tu care. N-am dormit nopţi, spune-mi cum să fac. Eu
am la mine poemul tradus într-o formă brută. Ia zi tu, cum am
putea potrivi cuvintele ca să găsesc ritmul cel mai bun? I-am dat
poemul, Nichita l-a citit şi a rezolvat ceea ce pe mine mă frământa
de atâta timp.
Nichita avea un simţ muzical extraordinar, am constatat asta
de nenumărate ori. Acum, într-o suflare, într-o respirare, a
construit acest poem printr-o aşezare a cuvintelor atât de ritmică,
de muzicală, că îmi venea să salt ca un copil pe ritmul lor, aşa cum
vom face imediat, împreună. Acest moment a fost, pentru mine,
atât de important, încât, într-un fel, mi-a semnat destinul meu de
actor. L-am spus în săli de spectacole, pe stadioane, la televiziuni,
l-am spus oriunde, cu un succes care m-a făcut să mă gândesc la
ceva paranormal trecut din spiritul lui Nichita în structura
poemului şi în cuvintele pe care poetul le-a aşezat, le-a legat între
ele, făcându-le să vibreze atât de minunat.
Vă propun, deci, să recităm împreună acest poem, să dăm,
astfel, o raită prin copilărie - cea mai minunată perioadă a vieţii
noastre. Hai, deci, să trezim copilul din noi, să ne bucurăm
împreună, într-un fel de jubilaţie, cum a făcut şi Nichita când i-a
dat poemului această atât de potrivită formă de strai românesc.
Poemul e mai mult decât un poem, e un cântec pentru copii, un joc
nu numai pentru ei, ci şi pentru noi, cei mai mari. Ştiţi că regina, în
Parlamentul scoţian, l-a recitat, efectul fiind cel firesc, de
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înseninare a sufletelor celor prezenţi şi de atragere în ritmurile
bucuriei? Hai să facem şi noi la fel. Cum vom proceda? Eu vă recit
câte un vers, iar dumneavoastră veţi bate din palme pe ritmul pe
care îl descoperiţi în rostirea mea:
Iată casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack!
Şi iată hambarul pe care tâmplarul I-a-nălţat
lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack!
Şi iată canarul ce gustă grânarul
pe care plugarul l-a strâns în hambarul,
pe care tâmplarul I-a-nălţat lângă
casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack
Şi iată motanul ce-nhaţă canarul
ce gustă grânarul pe care plugarul
l-a strâns în hambarul pe care tâmplarul
I-a-nălţat lângă casa pe care
zidarul i-a zidit-o lui Jack!
Şi iată ogarul ce-aleargă
motanul ce-nhaţă canarul ce
gustă grânarul pe care plugarul l-a strâns
în hambarul pe care tâmplarul I-a-nălţat
lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack!
Şi iată armăsarul ce dă în ogarul
ce-aleargă motanul ce-nhaţă canarul ce gustă grânarul
pe care plugarul l-a strâns în hambarul pe care
tâmplarul I-a-nălţat lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui
Jack!
Şi iată grăjdarul lovind armăsarul ce dă
în ogarul ce muşcă motanul ce-nhaţă
canarul ce gustă grânarul pe care plugarul
l-a strâns în hambarul pe care tâmplarul
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I-a-nălţat lângă casa pe care zidarul
i-a zidit-o lui Jack!
Şi iată-l pe Jack! ! ! pălmuind pe grăjdarul
ce lovise armăsarul ce dăduse-n
ogarul ce muşcase motanul ce-nhăţase
canarul ce gustase grânarul pe care plugarul
l-a strâns în hambarul pe care tâmplarul
I-a-nălţat lângă casa pe care zidarul i-a zidit-o lui Jack!
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IV. NICHITA ÎN TIPĂRITURILE PREZENTATE LA
FESTIVAL
Albumul Nichita Stănescu 80, de Mihai Vasile, Centrul
Judeţean de Cultură Prahova, Editura Libertas, Ploieşti, 20 1 3 .
S-a vrut ca această lucrare să fi e aidoma unui monument; un
monument construit din cuvinte şi viziuni de sentimente, închinat
lui Nichita la împlinirea celor 80 de ani de trăire pământeană şi de
nemurire zeiască.
S-a vrut şi s-a reuşit.
Schimbând întrucâtva unghiul de percepere, albumul poate fi
asemuit unei lecţii model despre Nichita, lecţie în care însuşi
poetul (subiectul) este invitat să se prezinte pe sine prin sine (prin
propria creaţie). Partea ultimă a acestui demers pedagogic aduce în
prim plan aprecierile unor prestigioase personalităţi literare
(Şerban Cioculescu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu etc), ca o
concluzie şi o încununare a ceea ce a fost prezentat până acum.
Rostirile poetice şi eseistice, învecinate armonios cu
emoţionante imagini plastice, captivează şi netezesc drumuri către
stările de frumuseţi nepereche şi de cunoaştere cuprinse în
universul nichitian.
Realizatorul acestui meritoriu act de cultură se simte în toate
pulsaţiile lui, fără a se arăta vederii aproape nicăieri, asemeni unui
bun şi versat strateg. Abia pe ultima pagină a cărţii, ca într-un final
reuşit de spectacol, el, cel care i-a construit osatura, îşi dezvăluie,
simplu, numele: Mihai Vasile.
Albumul Nichita şi unii. . . din ai săi prieteni, de Nicolae
Ioniţă, Casa de Cultură „I.L. Caragiale Ploieşti, Editura Princeps
Ploieşti
„A avea un prieten e mai vital decât a avea un înger" spune,
în formulare de maximă, poetul. Altundeva, tot pe această temă, se
confesează: „Prietenii mei sunt mulţi, dar sunt nenumăraţi".
Prietenia pentru Nichita impresiona prin frumuseţe, prin
dăruire şi proporţii. După 1 983, fenomenul (căci îl putem numi un
fenomen) a luat dimensiuni neaşteptate. Prietenii de până atunci,
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zguduiţi de plecarea în pretutindeni a poetului, au intrat în febra
căutării şi promovării a tot ce se lega de personalitatea lui. Lor li s
au adăugat continuu mii şi mii de alţi prieteni, numărul lor
ajungând să fie şi mai de nenumărat faţă de nenumăraţii de până la
1 983.
Roadele acestor prietenii au devenit şi ele rară de număr,
îmbogăţind aria culturală a ţării şi a lumii. Cărţile ocupă în acest
areal un loc aparte. Numai în acest an (20 1 3), în Prahova au fost
editate şapte titluri de carte dedicate lui Nichita. Î ntre acestea
figurează şi două albume robuste, reprezentative pentru
personalitatea poetului. Unul, cel scos de Centrul Judeţean de
Cultură Prahova, a fost amintit deja; celălalt, editat de Casa de
Cultură Ploieşti, urmează acum.
Albumul, intitulat „Nichita Stănescu şi unii din ai săi
prieteni", cuprinde 239 de lucrări de grafică, dintre care 2 1 9 sunt
sosite din 45 de ţări: Argentina, Arabia Saudită, Armenia, Austria,
Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Chile, China, Columbia, Cuba,
Costa-Rica, Danemarca, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt,
Finlanda, Hong-Kong, Franţa, Georgia, Germania, Ghana, India,
Indonezia, Kurdiştan (Iran), Irak, Iran, Italia, Japonia, Malaezia,
Marea Britanie, Mexic, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovenia,
Spania, SUA, Sudan, Turcia, Ucraina, Ungaria, Uruguay,
Venezuela), şi 20, din România.
Î n Cuvânt înainte, Iulian Bădescu, primarul Ploieştiului,
apreciază valoarea documentară şi estetică a lucrării, concepută ca
„un omagiu adus genialului Nichita Stănescu, în opera căruia
vibrează sensibil spiritul ploieştean". Are, de asemeni, cuvinte de
laudă pentru alcătuitorul lucrării, Nicolae Ioniţă, precum şi pentru
talentul şi dragostea cu care graficienii prezenţi în lucrare
promovează „frumuseţea ·şi bogăţia spirituală a oamenilor din
spaţiul românesc".
Albumul propriu-zis se deschide cu o prezentare de câteva
rânduri a lui Nichita, urmată de reproducerea, color, pe parcursul a
3 8 de pagini A4, a celor 1 00 de lucrări ce îi sunt destinate. Î ntre
ele, sunt intercalate zece poeme, alese din volumele Argotice,
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Sensul iubirii, O viziune a sentimentelor, Noduri şi semne, Măreţia
frigului, Necuvintele şi Be/gradul în cinci prieteni.
Î n ultima parte a lucrării (34 de pagini A4 ), cititorul face
cunoştinţă cu 1 7 dintre prietenii „nenumăraţi" ai poetului. Î ntre ei,
mari personalităţi, unele de renume european, precum acad. Eugen
Simion, prieten şi coleg cu Nichita încă din anii de liceu, apoi în
cei de facultate şi în cei de după.
Aş continua cu acad. Adam Puslojic, poet de limbă sârbă şi
română, legat de Nichita printr-o „frăţie" exemplară, de rară
frumuseţe, durabilă până dincolo de orice moarte.
Ileana Mălăncioiu, Ana Blandiana, Nicolae Manolescu,
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Alex Ştefănescu, Valeriu Matei
sunt alte nume prestigioase din rândul celor 1 7 aleşi în album.
Î ncheiem această sumară trecere în revistă îndreptând un
gând de recunoştinţă şi adâncă preţuire către ceilalţi prieteni ai lui
Nichita - cei plecaţi în pretutindeni, agăţaţi de raza de soare
trimisă de Î ngerul Blond: Ştefan Augustin Doinaş, Mircea
lvănescu, Fănuş Neagu, Grigore Vieru, Marin Sorescu, Ioan
Alexandru, Adrian Păunescu, Johnny Răducanu.
,,Albumul unei prietenii - Nichita Stănescu şi Vladimir
Mihai Zamfirescu", articol de Valentin Ceauşu
Reali:zatorul albumului este pictorul ploieştean Vladimir
Mihai Zamfirescu, prieten apropiat al lui Nichita. A fost lansat în
Bucureşti (dec. 20 1 2) şi în Ploieşti (martie 20 1 3).
Valentin Ceauşu îi face o prezentare elogioasă în paginile
revistei Atitudini nr.3 (martie 20 1 3): „Albumul se prezintă într-o
formă inedită, cu o grafică excepţională. Fiecare filă, de format
mare (290/388 mm), are pe o faţă un facsimil al unei poezii de
Nichita Stănescu, iar pe cealaltă, reproducerea unei picturi de
Vladimir Mihai Zamfirescu. Poeziile prezentate fac parte din
manuscrisele poetului, aflate la Muzeul Naţional al Literaturii
Române, iar fotografiile provin din fototeca pictorului".
Lucrarea a fost apreciată de presa scrisă şi vorbită ca fiind de
o rară frumuseţe, atât în privinţa concepţiei, cât şi a realizării.
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Un fapt mai puţin cunoscut este acela că Vladimir Mihai
Zamfirescu este şi el ploieştean, ba mai mult, prieten apropiat cu
Nichita încă din anii copilăriei (între ei, e o diferenţă doar de trei
ani), prietenie consolidată permanent, de-a lungul anilor, „pe baza
concepţiilor de viaţă şi filozofice comune, exprimate în forme
culturale diferite: poezia şi pictura".
Spre
finalul
prezentării
sale,
Valentin
Ceauşu
concluzionează:
„Această lucrare monumentală scoate în evidenţă realizările
pe tărâm cultural ale unor ploieşteni care fac cinste oraşului lor".
Cunoaşterea, cultivarea şi promovarea largă a tuturor
valorilor sociale reprezintă o preocupare permanentă pentru orice
stat al lumii care doreşte să rămână în picioare. Numai în acest fel
îşi poate asigura o existenţă demnă, înfloritoare, bazată pe
siguranţa şi bunăstarea tuturor cetăţenilor.
Rostim aceste adevăruri cu un respect aproape religios şi ne
întrebăm, în acest timp, cu reală îngrijorare, dacă ele, acum, aceste
noţiuni ar mai putea încăpea şi ar mai putea găsi măcar un gram de
teren fertil în mintea unora - până mai acum câtăva vreme,
copleşitor de mulţi - ce şi-au asumat, orgolios, sintagma de
oameni politici, fără măcar să înţeleagă sensul ei real.
În atare situaţie, Marin Preda ar fi spus că timpul nu mai are
răbdare. Dar noi, noi cei de acum. ce spunem şi, mai ales ce
facem ... câtă vreme mai e ceva de făcut!
Revista Atitudini, numărul 3 (72), martie 20 1 3, Ploieşti,
este dedicat, în întregime, lui Nichita Stănescu. Casa de Cultură, patronul acestei publicaţii - şi colectivul redacţional, condus de
Gelu Nicolae Ionescu, merită felicitări pentru calitatea materialelor
incluse. Interesul cititorului este stârnit încă de la prima pagină. Pe
ea e reprodusă coperta interioară a exemplarului „O viziune a
sentimentelor", pe care Nichita l-a dăruit profesorului său, Tudor
Vianu, în chiar anul apariţiei cărţii, 1 964, împreună cu textul
autograf dedicat acestei uriaşe personalităţi literare româneşti:
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La Tudor Viano
La idei, grea, mâna de poet
pune-acele dulci vocale
precum fildeşul secret
clinele suind, domoale,
faţa zeului sculptat
de-acel Fidias, în templul
poate numai inventat
ochiului meu să-l contemplu
Las deci verbul să se stingă
într-o inserare-albastră.
Tâmpla mi-o înclin s-atingă
palma mâinii dumneavoastră.
April 1 964

Nichita Stănescu

Caracterul documentar al numărului este întărit pnn
prezentarea a numeroase imagini foto, reproduceri de documente,
afişe, coperţi de carte. De asemeni, prin texte gen evocări şi eseuri
asupra cărora ne oprim, câteva momente, în continuare.
Nichita şi creaţia sa poetică, de Violeta Mihai
Introspecţia rapidă şi sigură a Violetei Mihai în spaţiul poetic
nichitian, cu deosebire în cel circumscris în Operele imperfecte,
scoate la iveală câteva trăsături identitare ale acestui univers şi ale
creatorului său, precum şi a raporturilor existente între cele două
părţi.
Î ncă de la început, autoarea esenţializează, în formulări
limpezi, specificul operei poetice, formulări care, adunate, definesc
acest areal: „o poezie ce derutează şi, în acelaşi timp, incită la
lectură; o poezie de cunoaştere ce imaginează un cosmos rival
celui existent; un univers liric singular, tulburător prin
expresivitate, marcat de o libertate interioară, de o esenţializare
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conceptuală şi de o evoluţie continuă, ajungând să apropie limbajul
de realitate".
Î ntre creator şi creaţia sa există un raport de reciprocitate: se
nasc şi cresc odată, umăr la umăr.
De creator depinde existenţa artei şi de artă dăinuirea
creatorului. Î ntre cele două părţi, există o legătură cosmică,
aproape o contopire împlinită prin iubire şi acţiune continuă. În
asemenea stare existenţială, nu e de mirare că poezia devine,
pentru creator, o fiinţă mai presus de oricare alta:
Ea era frumoasă ca umbra unei idei,
a piele de copil mirosea spinarea ei,
a piatră proaspăt spartă,
a strigat într-o limbă moartă.
Destinată fiind lumii şi dăinuirii, poezia impune creatorului o
mare responsabilitate:
Am schimbat naşterea pe moarte,
Î n rest, am rămas de tot sărac.
M-a izbit cu aripa un înger
şi am devenit rege,
pe un tron în prăbuşire . . .
. . . Mi-e strâmtă coroana,
prieteni, ca un orizont îmi sunt tâmplele,
ca o stea sau ca un glonţ îmi este coroana,
de-a dreptul în frunte.
Poetul îşi smulge creaţia din neant. Este o luptă cu sine, o
luptă cu zeii şi cu materia brută. Pentru această luptă, poetul este
înzestrat „cu puteri peste fire", puteri care se transferă creaţiei sale,
care, la rândul ei, o transferă celor ce vin în contact cu ea. Numai
aşa poate să apară o poezie superioară, capabilă să ridice lumea din
dureroasa stare de a fi. Cuvântul - materialul care zideşte creaţia
poetică - prinde forţa unei trăiri majore, „muşcă din realitate şi
duce lumea mai departe, transformă oamenii, impregnează
conştiinţele cu date ale cunoaşterii . . .
"
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A transforma oamenii, a-i duce spre o alcătuire socială mai
frwnoasă şi mai bună, acesta este rolul marii arte. Şi poezia lui
Nichita se află în acest spaţiu, în partea cea mai de sus a lui.
Violeta Mihai a ştiut să ni-l înfăţişeze cu limpezime, să ni-l
aproprie şi să ne facă să ne încărcăm de energia lui şi de energia
Domniei Sale. Să ne facă, totodată, să ne promitem nouă că vom
deveni, la rându-ne, importante puncte energetice în acţiunea de
curăţire şi înălţare a spaţiului, în lumea în care ne-a fost dat să fim.
doi ploieşteni, de Ileana Dăscălescu
Autoarea articolului este artistă plastică, absolventă a
Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" din Bucureşti,
locuitoare în capitală, unde are şi un atelier de creaţie, ca membră a
UAP.
Cei doi ploieşteni sunt Nichita Stănescu şi Toma Caragiu.
Ileana Dăscălescu evocă, în cuvinte calde, momentul în care i-a
întâlnit pe amândoi şi le-a făcut cunoştinţă:
„Ca ploieşteancă, cu suflet mare şi deschis, eram prietenă cu
toţi, ne ajutam, ne sfătuiam.
Pe coridorul meu, erau 1 4 ateliere. Unul era al pictorului
Mihai Bandac (prieten apropiat al lui Nichita - n.n) . . .
Se apropia sfârşitul unui an şi, de obicei, făceam calendare
imprimate . . . şi le dădeam celor apropiaţi cadou de Crăciun. Nu
îmi amintesc anul. L-am văzut pe Bandac trecând spre atelier şi m
am dus să-i ofer un calendar.
Intrând înăuntru, pe o bancă de lângă perete, stăteau timizi,
cam la distanţă unul de altul, cine crezi? Toma Caragiu şi Nichita
Stănescu. Nu ştiu de ce, ca ploieşteancă, am simţit, pe moment, că
parcă cei doi erau pacienţi veniţi la doctor, aşteptând să fie
chemaţi. Stăteau timizi şi nu-şi vorbeau. Atunci, nu ştiu ce mi-a
venit, şi am zis:
- O ploieşteancă le face cunoştinţă celor doi ploieşteni ! Eu
vă cunosc . . . Cei doi s-au ridicat, şi-au zâmbit puternic, şi-au dat
mâna şi parcă altfel era acum. Zâmbetul lor, bucuria mea şi-a lui
Bandac de a le face cunoştinţă, mi-au rămas întipărite în minte şi
O ploieşteancă şi
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nu uit nici acwn, după zeci de ani, acest moment. Cei doi îşi
cunoşteau forţele, dar nu se întâlniseră faţă în faţă niciodată.
Ce minunat este să cunoşti oameni de seamă şi să ai
întâmplări frumoase, să ai ce povesti !"
Comunicarea poetică a debutantului Nichita Stănescu, de
Traian D. Lazăr
Traian D. Lazăr aduce, în articolul său, clarificări importante
legate de începuturile poetice ale lui Nichita. Deşi s-a manifestat
ca un epigon al lui Mihai Eminescu - poet pe care l-a venerat de-a
lungul întregii sale vieţi - începuturile sale literare sunt doar la
prima vedere sub tutelă eminesciană.
Poezia O călărire în zori este un exemplu în acest sens.
Amândoi poeţii tratează aceeaşi temă, dar „în viziuni şi limbaje
diferite". Călărirea în zori este trăită afectiv de Eminescu şi
cerebral de Nichita.
Structura cerebrală a lui Nichita era mai apropiată de aceea a
lui Ion Barbu. Faptul că ermetismul lui Ion Barbu nu era oficial
acceptat, l-a ferit pe Nichita de abordarea acestui model, consideră
criticul.
Î n aceste împrejurări, Nichita s-a îndreptat spre sine însuşi,
ceea ce a făcut ca debutul său poetic să se facă potrivit specificului
firii sale, cu înclinaţii mai mult raţionaliste. A realizat ceea ce el
însuşi va numi „scrierea cu tine însuţi".
Pe bună dreptate, Traian T. Lazăr apreciază că „primele
poezii ale lui Nichita sunt dominate de raţionalism. Faptele, reale
sau onirice, sunt receptate cerebral de autor, nu afectiv . . . . Primele
versuri aduc o descriere ştiinţifică".
Î n acest sens, sunt amintite poeziile sale de debut: Ardea
spitalul şi Pe câmpul de piatră.
„Trăirea cerebrală a faptelor şi redarea lor cu exactitate şi
minuţiozitate ştiinţifică" este observată şi în versurile de natură
erotică, precwn acestea:
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Eu te privesc în ochi şi-n jur se şterg copacii,
Î n ochii tăi cu luna mă răsfrâng . . .
şi ai putea, uitând, să ne striveşti în gene.
Poezia cerebrală a lui Nichita era altceva în peisajul literar al
vremii, era altceva şi din punct de vedere estetic. Raţionalismul ei
era întotdeauna însoţit de elemente estetice originale şi atrăgătoare.
Imaginile artistice şi expresiile literare îşi trăgeau seva din lumea
ştiinţelor exacte. Luată de aici, substanţa lor era modelată în
laboratorul tainic, plin de miracole, al creatorului, unde căpătau
forme nemaiîntâlnite. Exemplele abundă, cititorul le descoperă cu
infinită satisfacţie estetică şi zăboveşte îndelung în compania lor.
Din această zăbavă, el iese cu un plus de înălţare spirituală şi
frumuseţe sufletească. Un plus egal cu suitul unei noi trepte spre
lumea luminilor.
Dezmărginirea, de Gelu Nicolae Ionescu
Gelu Nicolae Ionescu aduce în discuţie caracterul ascensorial
al spaţiului poetic nichitian. Oglindirea dorinţei de ridicare a fiinţei
umane în zonele înalte, luminare ale existenţei - căci, în fapt,
despre asta este vorba - rămâne tendinţa esenţială a adevăratei
creaţii artistice a omenirii. Combustia necesară acestei împliniri se
află în fiecare din noi, dar cu deosebire - dincolo de măsura
obişnuită - în structura personalităţii poetului. Î nsuşi Nichita, în A
unsprezecea elegie, se defineşte a fi „inimă mai mare decât
trupul. . . conţinut mai mare decât forma". Î n centrul acestei
combustii interioare, se află magicul sentiment al iubirii de înalt,
de frumos şi de bine.
Dezmărginirea/desprinderea de cenuşiul lumii în care te afli
este acţiunea premergătoare înălţării spre acel altceva mult mai
curat şi mai luminos.
Dezmărginirea, în imaginarul poetic nichitian, arată, plastic,
aşa:
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Calul meu saltă din lut, fumegând . . .
Calul meu saltă pe două potcoave !
Ave, maree-a luminilor, ave !
Coama mea blondă arde în vânt!
(O călărire în zori)
Din versurile citate, fie-ne îngăduit să înţelegem şi să ne
exprimăm deloc voalat că începutul dezmărginirii îl constituie de
prea multe ori ieşirea din starea de patruped şi intrarea în saltul cum spune poetul, „pe două potcoave". Abia de acum,
desprinderea totală devine posibilă, saltul pe două potcoave
presupunând intrarea/reintrarea în spaţiul conştientizării.
Avântul către înalturile lumii luminilor capătă proporţii
mitice. Lumea în care se ajunge este una a miracolelor, una în care
visul ia forma realului, una în care imposibilul din lumea lăsată în
urmă devine posibil.
Devine posibilă chiar şi „îndoirea luminii" sau „căţărarea pe
o rază'', căci totul se face din dragoste nemăsurată pentru toţi.
Miraculosul sentiment al iubirii ne înaripează şi ne toarnă în suflet
apa vie a stăruinţei de a ridica lumea de jos din care ai pornit, către
minunata lume a luminii:
Du-mă fericire în sus şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, până când
lumea mea prelungă şi în nesfârşire
se face coloană sau altceva
mult mai înalt şi mult mai curând.
(Cântec)
Î l felicităm pe Gelu Nicolae Ionescu pentru aducerea în
discuţie a unor asemenea versuri cu valoroasă încărcătură ideatică.
Astfel de creaţii poetice merită să le scoatem în faţă. Avem
nevoie de ele şi de mesajul lor în acţiunea vitală de ieşire din urâtul
greţos, tartarian, în care ne aflăm. Avem în noi forţa necesară
desprinderii şi înălţării în spaţiul curat al luminii: aripa de foc a
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minţii şi tăria de oţel a braţului. Nu ne rămâne decât să le unim şi
să ne unim.
Spiritul lui Nichita, de Florin Sicoie
Eseul lui Florin Sicoie este o subtilă provocare, un îndemn
voalat la explorarea acestui spaţiu al miracolelor poetice, în
cuprinsul căruia ajungi în contact cu strălucitoarele componente a
ceea ce numim, de obicei, Geniu. Aruncând o privire fugară asupra
spiritului nichitian, Florin Sicoie vede înmănuncheate în arealul lui
şi câteva din trăsăturile specifice ploieşteanului, cum ar fi „fraza
băşcălioasă", „radicalitatea, gingăşia, umorul". Sunt trăsături care,
prin simpla lor pronunţare, ni-l amintesc fulgerător pe celălalt mare
literat ploieştean, l.L. Caragiale. În creaţia nichitiană, ele sunt
vizibile mai cu seamă în versurile din perioada adolescenţei,
nepublicate decât după 1 983, de Doina Ciurea, sub titlul Argotice.
„Extraordinarul instinct cultural" al poetului i-a dat tăria să
se desprindă rapid de această modalitate de exprimare poetică şi să
caute alte spaţii ale creativităţii, mai puţin sau deloc umblate. Aşa
s-a ajuns la poezia de îngemânare cerebral-sentimentală, ori la
aceea cu adâncimi filozofice şi, în paralel, la geniala reformă a
limbajului poetic, împliniri care l-au impus repede în rândul
marilor valori literare.
,,Î ntr-o subtilă bursă a valorilor literaturii române - afirmă
Florin Sicoie - Nichita ar reprezenta, pentru secolul XX, ceea ce a
însemnat Eminescu în secolul al nouăsprezecelea . . .
Nichita a dat o nouă strălucire literaturii române, ca în acest
Poem, în care cuvântă, sfielnic, ca un zeu:

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 striveşti sărutul?"
Ploieştiul, un „oraş binecuvântat de zei", a avut marea şansă
de a da românilor şi lumii două mari personalităţi culturale: pe
Caragiale şi pe Nichita.
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O efigie, având alăturate chipurile celor doi, n-ar mai avea
nevoie de niciun înscris pentru a identifica spaţiul cultural pe care-l
reprezintă.
Revista Astra Blăjeană, nr. 1 , martie 20 1 3, Blaj
Marele poet ploieştean este omagiat prin publicarea, pe
coperta 3, a opt fotografii surprinzând diverse momente din
existenţa sa, iar, în interior, a unui montaj literar din lirica sa de
dragoste şi a două eseuri. Ne vom opri asupra acestora din unnă.
Primul, semnat de Ana Maria Comşa, se referă la
Simptomatologia receptării lui Nichita, ca om şi ca poet. O
sumară investigare biografică impune constatarea că „imaginea
omului se metamorfozează cu repeziciune în imaginea poetului
[ . . ]. Modul său unic de a trăi efervescent şi reverberant viaţa,
iradiat în conştiinţa publicului de către toţi cei care l-au cunoscut,
a făcut ca Nichita Stănescu să devină, simplu, Nichita, reducerea
identităţii la prenume fiind semnul intrării în mitologia colectivă,
configurând profilul poetului care face din propria operă/el de afi
şi din inevitabilul banal al cotidianului, (un) spaţiu al
miracolelor".
Î n această suprapunere de imagini - (om - creaţie), aceea
care asigură dăinuirea omului, este creaţia.
Î n continuare, Ana Maria Comşa esenţializează varietatea
eurilor liricii stănesciene: eul solar (Sensul iubirii, O viziune a
sentimentelor), eul ludico-ironic (În dulcele stil clasic), eul
metafizic (1 I elegii), eul abstractizat - slujitor al cuvintelor
(Epica Magna, Noduri şi semne).
Este abordată, apoi, o trăsătură esenţială pentru orice scriere
literară: virtutea de atragere estetică a cititorului. Opera lui
Nichita Stănescu posedă un spectru bogat şi original de valenţe,
care produc combustia necesară propulsării creaţiei şi creatorului
„în zodia extraordinarului". Dintre aceste valenţe, sunt subliniate
,jocul cu Logosul" şi „ineditul limbajului şi al imaginarului
poetic".
Atracţiile estetice captivează cititorul, îl prind în universul
artistic creat, declanşându-i acele emoţii necesare receptării ideilor
.
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şi interpretării acestora „pe vaste şi variate paliere de cunoaştere şi
înţelegere".
„Sonorităţile . . . , asocierile evadate din capcana banalităţii
trezesc reacţii, spun poveşti. Cine ar putea să nu rezoneze la
armonia sonoră, creată din contraste, a necuvintelor!?" Spre
ilustrare, sunt reproduse următoarele versuri, din „Necuvintele":
El a întins spre mine
o frunză ca o mână cu degete.
Eu am întins spre el
o mână ca o frunză cu dinţi.
El a întins spre mine
o ramură ca un braţ.
Eu am întins spre el
braţul ca o ramură [ . . ]
Eu am trecut prin el.
El a trecut prin mine!
Eu am rămas un pom singur
El
Un om singur.
.

Când „poetul este cu adevărat Poet", emoţia capătă
consistenţă, se amplifică şi devine stare de suflet capabilă să
conducă cititorul în substratul ideatic şi să-i „cutreiere labirinturile,
validându-i sensurile".
Î n finalul succintei sale investigaţii critice, Ana Maria
Comşa concluzionează:
„Aşadar, uşurinţa cu care versul lui Nichita Stănescu câştigă
cititorul - asemenea unei religii noi ce-şi propune curajos să
transgreseze regulile prestabilite şi să-şi făurească propriul său zeu
- derivă din valoarea ce nu i se poate contesta şi care face din actul
lecturii o stare de suflet, indiferent de cititor. Opera (devine)
astfel. . . un alfabet compus nu doar din litere, ci şi din emoţii, un
alfabet alcătuit după modelul lumii care ne înconjoară şi în care
totul este semnificaţie:
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Scriere este totul
Peştele e literă în alfabetul mării
O fnmză sunt păsările-n zbor.
Totul e scriere.
Totul este de citit
Piatra poate fi citită iar norii ne spun o poveste.
(Lecţie de citire)
Iubirea-Cântec în viziunea lui R.M. Rilke, Tudor Arghezi
şi Nichita Stănescu (analiza comparativă a trei texte lirice),
semnat de prof. Carmen Mariana Simu.
La o primă analiză a celor trei poeme de dragoste, autoarea
constată că universurile lirice, limbajul şi formulele artistice ale
celor trei mari poeţi sunt, în mod firesc, puternic impregnante de
propria lor personalitate artistică, de timpul şi de mediul social în
care au fost create. Pe parcurs, observă că ideile poetice aferente
redării iubirii „apropie cele trei texte în mod surprinzător". Astfel,
iubirea e imaginată de cei trei creatori ca un cântec armonios, ivit sub semnul revelaţiei, - din uniunea, echilibrul şi sinteza
contrariilor.
Am selectat din articolul profesoarei Carmen Mariana Simu
referirile la poemul lui Nichita Stănescu, intitulat Cântec şi apărut
în 1 964.
Eul liric stănescian, observă autoarea, aşază experienţa
iubirii „sub semnul întâmplării, al hazardului şi al minunii, deci al
revelaţiei".
Pentru Nichita, iubirea este „fericirea dinlăuntrul meu", „mai
puternică decât mine, decât oasele mele"; „e o îmbrăţişare mereu
dureroasă, minunată mereu", capabilă să declanşeze energii
puternice şi stări uimitoare:

Du-mă fericire, în sus, şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, până când,
lumea mea prelungă şi în nesfârşire
se face coloană sau altceva.
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Starea de cântec este născută din trăirile celor doi, o rostire a
sinelui către celălalt sine, o unitate prin dualitate, un mister
existenţial de origine cosmică:
Două cântece diferite,
lovindu-se, amestecându-se,
două culori ce nu s-au văzut niciodată.
Eu veneam de sus, tu veneai de jos.
Tu soseai din vieţi, eu veneam din morţi.
Starea de iubire-cântec este o stare de graţie fără egal,
născută din trăirile celor doi, cuprinsă atât de luminos în versul
emblematic: „Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!". Acest vers,
asemeni întregului poem nichitian supus analizei, relevă faptul că
„sensul ontologic al fiinţei se află într-o perfectă simbioză cu cel
erotic, afi condiţionându-l pe a iubi şi invers."
Revista Vatra Veche, nr. 3 I martie 20 1 3, Târgu-Mureş
Î n aceste zile nichitiene, soseşte în Ploieştiul nichitian,
Nicolae Băciuţ de la Târgul Mureş, soseşte de unul, aducând
ofrande Poetului cât din partea a zece. Ce să admiri mai întâi?
Prelegerea despre Poetul sărbătorit, rostită cu un glas înmuiat în
nostalgia amintirii? Recitalul întocmit din versurile acestui Rege al
poeziei modeme şi trimis inimilor noastre cu evident har
actoricesc? Ori zecile de exemplare din ultimul număr al Revistei
Vatra Veche, oferindu-le tuturor celor ce suntem la aniversarea lui
Nichita?
Să lăsăm auzului desfătarea oferită de primele două fapte de
cultură şi să ne îndreptăm privirile către revistă. Chiar de pe
coperta 1 , răsare în faţa ochilor imaginea lui Nichita, cu adevărat
regească, rostindu-şi discursul de recepţie la „Cununa de aur", în
Catedrala Sfânta Sofia din Struga, Macedonia, în septembrie 1 982.
Î n prima parte a revistei, sunt cuprinse, pe parcursul a 21 de
pagini, 1 3 articole şi eseuri dedicate lui. Î n continuare, prezentăm
în mod succint, câteva dintre ele.
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Adrian Dinu Rachieru este prezent în acest grupaj cu
Mitografii lirice. „Hipnoza" Nichita. Spaţiul nu ne permite decât
să ne oprim asupra câtorva pasaje pe care să le redăm în rezumat:
Nichita Stănescu era „o imensă energie poetică" (Gabriela
Melinescu), trăia cu febrilitate sentimentul, avea vocaţia prieteniei,
cordialitate, generozitate rar întâlnită, farmec personal, imaginativ
bogat şi un talent uriaş: „Amicii roiau; condiţia de poet asaltat,
împresurat de ceţuri mitologice . . . i-a asigurat (nu numai prieteni
fără de număr, dar) şi duşmani statornici, muşcaţi de invidie".
Nichita Stănescu rămâne „un poet viu" (Gabriela
Melinescu) în toate spaţiile limbii române, dar şi în altele, cum ar
fi în cele ce compuneau Iugoslavia.
„Carismaticul Nichita, un înfiat sârbesc, a trezit (aici) un
ecou greu de imaginat, truditorul acestei relaţii speciale fiind
Adam Puslojic, dublura sa belgrădeană. Adam, acest mare fantast,
a durat din legătura cu poetul ploieştean o mitologie. Mereu agitat,
navetând între rugă şi plâns . . . , legenda Adam îşi defineşte ziua de
muncă drept ceasul sângelui golgotean. Î ntre ludism şi tragism, cel
care se consideră Clopotul Nichita (Clopotul tău nebun sunt eu ! )
veghează apărând memoria marelui prieten. O carte mai veche
( Versuri din mers, Ed. Libra, 2003) vine să confirme această
nestare (cf. Eugen Simion) şi această . . . prietenie atât de rodnică
prin valul de traduceri pentru poezia noastră."
Adam, „soldatul poeziei româneşti", cum el însuşi s-a
definit, rămâne o prezenţă puternică pe altarul prieteniei cu Nichita
şi cu limba română, „un ins doldora de proiecte, iubind - precum
puţini - literatura noastră".
Nichita Stănescu a produs în lirica noastră, o revoluţie
comparabilă cu cea eminesciană (cf. Geo Vasile). „Nichita a trăit în plină epocă represivă - ca un om liber, dăruit vocaţiei sale,
atingând starea de poezie. S-a desprins de conjunctură, ispitit de
metafizic, trăind o formă de libertate".

Alex Ştefănescu îl consideră „neatins de
comunistă", aspirând spre o viziune universalistă.
78

https://biblioteca-digitala.ro

ideologia

„Revoluţia stănesciană a marcat o mutaţie a v1zmnii
poetice, . . . ne-a apropiat de lirismul autentic, redescoperind
modernismul interbelic, refăcând punţile de legătură cu tradiţia
fracturată. Poet până „în străfunduri" (Ana Blandiana), Nichita a
fost un inovator. Radicalismul său a fost unul estetic, propunând
alte instrumente expresive . . . Nichita a impus un limbaj şi, printr-o
poezie filozofica-metafizică, un sistem simbolic.
Nichita încă trăieşte şi fascinează. Lirica sa va străluci şi în
zarea transmodernismului ce va să vină. Dacă, fireşte, zăbava
lecturii va mai ispiti valul internauţilor . . . "
Cristian Vieru (Nichita Stănescu şi arta lui poetică)
constată că, la o recitire atentă a operei poetului de la Ploieşti, apar
evidente „semnele unei culturi poetice foarte întinse", fapt
confirmat şi de mărturisirile creatorului: „Caut în lectură ceea ce
mă legitimează ca artist. Legitimarea ca artist o încerc prin ceea ce
fac eu".
Poezia lui Nichita lasă asupra celui ce o lecturează impresia
că este o formă puternică, naturală a fiinţei creatorului ei, surprinsă
în timpul unor trăiri lirice, de înaltă intensitate. Este însăşi
convingerea poetului: „Poezia nu este numai artă; ea este însăşi
viaţa, însuşi sufletul vieţii . . . e o componentă fundamentală a
existenţei".
Şi continuă: „Poetul autentic nu inventează; el exprimă
poezia din oameni" . . . Prima constantă a poeziei este viziunea,
urmată imediat de expresia viziunii. Sunt cele două componente
absolut necesare, fără una din ele nu mai există poezie.
Esenţializarea, mersul spre abstractizare, sunt necesare: „o prea
mare precizie stinghereşte aripa cu pene şi inefabilă a viziunii".
Poezia tinde să devină metalingvistică, să se situeze deasupra
laturii materiale a limbajului.
Poezia este forma prin care sufletul şi mintea poetului
comunică cu lumea, o comunicare dorită a fi făcută până la capăt,
dar ceva tot rămâne necomunicat, neputinţă acoperită de taină,
declanşând căutările disperate ale poetului. Sunt căutări de
79

https://biblioteca-digitala.ro

anvergura m universul miraculos al cuvintelor, univers în care
fiecare cuvânt poate deveni el însuşi sursă de universuri.
Cuvântul, umbra de aur in conştiinţă a materiei, poartă
încărcătura unor forţe magice uimitoare.
Către ele îşi îndreaptă poetul flotila căutărilor sale:
A fost odată un cuvânt atât de
frumos
încât se prefăcea în obiecte lucioase,
dând mâinii rupte nobil os
şi Crivăţului - oase
Nu cred că el era rostit
anume într-o limbă.
Se pare că a fost cândva
doar un cuvânt pe lume
Care-o fi fost şi când a fost
şi ce cuvânt anume Nu ştim.
În spatele acestor febrile explorări ale Universului
Cuvintelor, se află Foamea de cuvinte a poetului:
Î n străfundul fiecărui lucru nu
există
până la urmă decât un cuvânt înfăţişarea trupului meu, tristă,
ştie legea acestui pământ că până la
urmă în lucruri nu este
în miezul miezului decât un cuvânt,
rege al întinderii aceste
cu viţele arse de vânt.
Rămâne până la urmă cuvântul,
ultimul în străfundul obiectului,
cum vulturul rămâne când vântul
curge pe coastele pieptului muntelui
şi bate ca o inimă dinafară
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lăsând înăuntru ce este,
prea dulcea povară . . .
în Poetul, pur şi simplu, observă că Nichita
Stănescu, într-o perioadă de creativitate de două zeci şi ceva de
ani, „readuce poezia românească la formele cele mai potrivite, ca
rostire şi poetică împlinită". El creează „o epopee lirică singulară,
în care eul originar este unul mitic, aflat în căutarea identităţii cu
sine, a adevărului ultim despre sine".
E o lirică cerebrală, în care emoţiile sunt pătrunse de o
superioară intelectualizare. Î ntâmplările eului sunt desprinse din
realitate şi ridicate la rang de mitologie. Are loc un proces de
conceptualizare a mesajului poetic, poezia lui Nichita devenind o
cunoaştere de sine şi de comunicare a sinelui cu sinele. Lumea e
percepută prin intermediul metaforei şi al altor alăturări uimitoare
de cuvinte.
Cuvântul capătă o altă forţă şi dobândeşte noi semnificaţii.
Poetul explorează pe spaţii întinse valenţele combinatorii ale
cuvintelor, creează un univers poetic aparte, în care natura devine
„parte a omenescului, iar omul o funcţie a naturii".
Aceste observaţii sunt desprinse din prima etapă a creaţiei
poetice nichitiene, având ca suport analitic volumele Sensul iubirii
( 1 960) şi Laus Ptolemae i ( 1 968).
„Odată cu etapa a doua, cuprinsă între 1 969 şi 1 972 (de la
Necuvintele, până la Măreţia .frigului), asistăm la o criză a
limbajului.". Al. Piru constată că între semn şi obiect apare o
distanţare, adică fiecare se semnifică pe el însuşi. Î n acest fel,
cuvântul devine necuvânt.
A treia etapă se întemeiază pe o poetică a reintegrării.
Î ncepe de la 1 979, odată cu volumul Epica Magna, şi continuă
până la sfârşitul vieţii.
Redăm partea finală a eseului:
„Prezente în jocul de cuvinte şi în elementele criptice ale
limbajului, semnele comunică prin natura lor, prin ceea ce ele
dezvăluie într-un inepuizabil sistem de conotaţii, precum toate
marile aventuri ale spiritului. Poet cu o viziune proaspătă asupra
Marin Iancu
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lumii, participant la elaborarea semnelor şi la interogarea lor,
Nichita Stănescu trece de la o poetică a extravertirii la paradoxurile
cele mai fulgerătoare şi se instituie în mod legitim în teritoriul
limbajului şi al experienţei Logosului. („Tristeţea mea aude
nenăscuţii câini I pe nenăscuţii oameni cum îi latră")
Efortul decriptării, solicitat intens pentru a depăşi uneori
dificultatea unui discurs exagerat eliptic, este adeseori compensat
de o satisfacţie estetică :fără egal. [ . . . ]
Eugen Simion afirma că, odată „cu Nichita Stănescu, apare
în literatura română nu numai un mod original de a scrie poezie,
dar şi un mod special de a fi poet". Autor al unui limbaj liric de
aspect meditativ, filozofic . . . , Nichita Stănescu a inventat o limbă
îngerească, declanşând profunde mutaţii genetice în cadrul
poeziei, asemenea lui Rimbaud sau Labiş, de exemplu".
P.S. - Exprimându-ne regretul de a nu fi putut cuprinde, în
prezentarea noastră fugară, şi celelalte lucrări referitoare la
Nichita, îngăduit să ne fie, în semn de sinceră apreciere, să le
transcriem titlurile şi numele autorilor: Portret al artistului la
tinereţe fără bătrâneţe şi Editorial 80130 (N. Băciuţ), Respir,
doctore, respir(Mariana Cristea), Poezia lui Nichita Stănescu
văzută dinspre filozofia fiinţei (Al. I. Brumaru), Dincolo de
matematică (Anda Laura Silea), Impresie quadro-fonică de pe
urmele lui Nichita (Cristian Stamatoiu), Melancolic cornul
sună .. (Cleopatra Lorenţiu), Octombrie cu Nichita (Veronica
Bălaj), Vrăbiuţa lui Nichita cel Stănescian (M. N. Rusu),
Socoteam că nu trebuie deranjat niciodată Nichita Stănescu (Felix
Sima)
. . .

.

. . .
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V. ADDENDA

Nichita Stănescu
(Scurtă cronologie)

Vineri, 31 martie, ora 1 2.00, se naşte Ia Ploieşti, în casa
părintească din strada General Cemat, nr. 2, întâiul născut
al soţilor Nicolae şi Tatiana Stănescu, botezat cu numele
bunicilor: Hristea (din partea tatălui), Nichita (din partea
mamei).
1 933- 1 940
Copilărie senină, în mahalaua numită Piaţa
Sârbească, din vecinătatea căii ferate - Ploieşti Nord Vălenii de Munte.
1 940- 1 944
Primele două clase primare le face la Şcoala nr.5 de
Băieţi, de pe strada Romană, nr. 50 (institutor Nicolae
Constantinescu), clasa a III-a la Buşteni, iar a IV-a la
Vălenii de Munte.
1 944- 1 948
Urmează cursurile Liceului „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel" din Ploieşti. Examenul de admitere îl susţine la
Izvoarele, unde era evacuat liceul. Descoperă voluptatea
febrilă a lecturii. Citeşte enorm, mai ales noaptea, părinţii
surprinzându-l, uneori, cu câte un roman pe birou, ascuns
sub cărţile de şcoală.
1 948- 1 952
Este elev în ciclul superior, la acelaşi liceu,
transformat în Liceul de Băieţi „l.L. Caragiale" şi mutat
pe strada Gh. Doja. Î nvaţă inegal, rezolvă probleme de
matematică în Gazeta Liceului, unde publică şi caricaturi
semnate H. Este remarcat de profesorul său de istorie,
Nicolae Simache. Acesta îi va sugera să semneze Nichita
Stănescu, renunţând la prenumele de Hristea. Iniţiază, în
liceu, o revistă băşcălioasă, intitulată Băcăonia.
Î n clasa a X-a scrie un ciclu de poeme închinat
vidanjorilor din oraş. Sunt versuri crude, dar vădind o
tehnică impecabilă, care plac elevilor, înspăimântându-i

1 933
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însă pe profesorii de română, C.M. Râpeanu şi Constantin
Enciu.
Î n ultimul an de şcoală ( 1 952), la propunerea unui coleg
(Sergiu-Uţă Băicoianu), liceul ia numele de l.L.
Caragiale, atribuirea făcându-se în contextul aniversării
centenarului marelui dramaturg.
1 952- 1 957
Este admis la Facultatea de Filologie din cadrul
Universităţii din Bucureşti. Face parte din grupa nr. 439
(F), alături de multe nume ce vor deveni reprezentative
pentru literatura română, între care: Nicolae Ciobanu,
Călin Căliman, Ioan Şerb, Magdalena Stănescu. Maria
Preduţ etc. este coleg de an şi cu Eugen Simion (cu care
fusese şi coleg de liceu), Fănuş Neagu, Sorin Titel,
Valeriu Rusu, Mihai Nicolae etc. Î i are ca profesori pe
Tudor Vianu, Iorgu Iordan, Paul Georgescu, Al. Rosetti,
Al. Graur, Paul Cornea, Jacques Byck etc.
Î n toamna lui 1 952, se căsătoreşte cu Magdalena Petrescu,
într-un gest romantic. Î n timpul facultăţii, o cunoaşte pe
Doina Ciurea, venită de la Şcoala de Literatură „Mihai
Eminescu", fostă prietenă a lui Nicolae Labiş. Cu ea se va
logodi, la sfârşitul anilor de facultate.
Compune ciclul de versuri „Argotice" ( 1 952), care face
senzaţie.
Debutează la Cluj ( 1 7 martie 1 957), în numărul 6 al
revistei Tribuna. Publică, apoi, în Gazeta literară.
În vara 1 957, absolvă Facultatea de Filologie.
1 957- 1 960
Este corector şi, apoi, redactor la secţia de poezie a
revistei Gazeta Literară, unde leagă prietenii trainice cu
Grigore Hagiu, Gheorghe Tomozei, Petre Stoica, Ion
Băieşu, Nicolae V elea, Nicolae Breban, Alexandru
I vasiuc etc.
Î ncepe să colaboreze (din 1 958) la Contemporanul şi
Steaua. Sunt anii uneia dintre cele mai frumoase boeme
ale literaturii române.
La sfârşitul anului 1 960, Nichita Stănescu debutează
editorial cu placheta de versuri Sensul iubirii, prefaţată de
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1 962

1 963
1 964

1 965

1 966

profesorul Silvian Iosifescu. Volumul este bine primit de
critică.
Î n lunile ianuarie-februarie, se află la Hunedoara şi Reşiţa,
într-o călătorie de documentare, pentru un contact mai
intim cu realitatea.
Pe 6 iunie, se căsătoreşte cu poeta Doina Ciurea.
Face prima călătorie peste hotare, în Cehoslovacia.
Publică volumul de versuri O viziune a sentimente/or,
care îl consacră drept un poet stelar al purităţii
adolescentine, fiind recompensat cu Premiul pentru
Poezie al Uniunii Scriitorilor.
Efectuează o vizită în Finlanda, împreună cu D.R.
Popescu şi Nicolae Tertulian, participând la comemorarea
a 75 de ani de la moartea lui Eminescu.
Spre sfârşitul anului, o cunoaşte pe Gabriela Melinescu, în
tensiunea emoţională a relaţiei lor creând cele mai
explozive opere ale sale.
(martie) Publică volumul de poezii Dreptul la timp, o viziune
lirică din perspectiva timpului.
Este ales în Comitetul de Conducere al Uniunii
Scriitorilor, la 5 ani de la debutul său poetic în volum, ca
o apreciere a valorii de scriitor.
Vizitează, pentru prima oară, Belgradul, în mai 1 965, oraş
de care va rămâne legat sufleteşte şi literar.
Participă la prima ediţie a Festivalului de Poezie de la
Struga, unde primeşte Premiul Mic, acordat tinerilor,
pentru poemul Quadriga. Aici are ocazia să-l cunoască pe
marele poet rus Evgheni Evtuşenko.
Publică volumul de lirică meditativă 11 elegii, (pe care o
numeşte carte care mi-a adus cel mai mare noroc literar.
Este singura mea carte trăită). Volumul reprezintă un
punct de referinţă al literaturii române contemporane. Din
el lipseşte Elegia oului, a noua, care va fi introdusă abia
în volumul Alfa ( 1 967).
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1 967

1 968

1 969

1 970

1 970

Î n colecţia Cele mai frumoase poezii, îngrijeşte o ediţie a
poetului iugoslav Vasko Popa, Versuri, apărută la Editura
Tineretului, în traducerea sa.
Publică patru volume de versuri: Roşu vertical, Alfa
(antologie 1 960- 1 966, cuprinzând şi un ciclu de poeme
inedite), Obiecte casnice şi Oul şi sfera.
La începutul anului, cu o delegaţie a Uniunii Scriitorilor,
călătoreşte la Viena, Monte Carlo, Paris, Versailles,
Avignon. Cu această ocazie, îl vizitează acasă pe Jacques
Prevert şi îl cunoaşte pe Francis Ponge.
Apare volumul de lirică Laus Ptolemaei.
Vizitează, pentru a doua oară, Cehoslovacia.
Participă la deschiderea Cenaclului literar „l.L. Caragiale"
al Palatului Culturii din Ploieşti, împreună cu alţi scriitori
de origine ploieşteană.
La Bucureşti, apar volumele de versuri Un pământ numit
România, Necuvintele (acesta din urmă primind Premiul
Uniunii Scriitorilor), şi I I Elegii, în ediţie bilingvă
(română şi germană).
La Piteşti, apare placheta Cinci degete.
La Praga, în Editura Odeon, se publică volumul Jedenast
elegii, traducerea în limba cehă a celor I I elegii.
Este numit redactor-şef la revista Luceafărul. Lucrează
împreună cu Gh. Tomozei, Fănuş Neagu şi Adrian
Păunescu.
Locuieşte cu Gabriela Melinescu pe Aleea Romancierilor,
într-un apartament de două camere. Colecţionează icoane
pe lemn şi pe sticlă şi ceasuri vechi, pentru a le dărui
fostului său profesor de istorie din Ploieşti, Nicolae
Simache.
Publică volumul de versuri În dulcele stil clasic şi
antologia retrospectivă Poezii.
La Editura Eminescu din Bucureşti, apare ediţia româno
engleză a volumului I I elegii, în traducerea lui Roy
McGregor Hastie.
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1 97 1

1 972

1 973

La aceeaşi editură, apare şi ediţia româno-franceză a
aceluiaşi volwn, în traducerea lui Andree Fleury, cu o
prefaţă de Pierre de Boisdeffre.
Scrie prefaţa volwnului Poeme de T.S. Eliot, cuprinzând
traduceri de Aurel Covaci.
Face o nouă călătorie la Belgrad.
Se desparte de Gabriela Melinescu.
Este nwnit redactor-şef adjunct la România Literară,
funcţie pe care o păstrează până în 1 973, adică atâta timp
cât revista a fost condusă de Nicolae Breban.
La Vârşeţ, Iugoslavia, în cadrul Editurii „Ugao", publică
Belgrad u pet prijatelja (Belgradul în cinci prieteni), în
ediţie sârbă şi română, traducerea aparţinându-i poetului
Adam Puslojic, prietenul său.
La Krusevăţ, în Editura „Bagdala", apare volwnul Nerecii
(Necuvintele), tradus în sârbă de Adam Puslojic.
Î n lunile iulie-august, vizitează Italia şi, apoi, participă, la
Londra, la al IV-lea Festival „Poetry Internaţional". Î l
întâlneşte pe poetul W.H. Auden. Prezenţa sa este intens
mediatizată de presa engleză.
Publică placheta Belgradul în cinci prieteni, culegerea de
versuri Măreţia .frigului şi volwnul de publicistică
intitulat Cartea de recitire, cu care obţine, pentru a treia
oară, Premiul Uniunii Scriitorilor.
Î n cadrul Editurii Biblioteca „Argeş", din Piteşti, i se
publică placheta de versuri O literă în oglindă.
Traduce şi prefaţează un volwn de Adam Puslojic,
Pasărea dezaripată.
Editura „Dacia" din Cluj publică Belgradul în cinci
prieteni, iar Editura „Junimea" din Iaşi, Măreţia frigului Romanul unui sentiment.
Î n luna octombrie, călătoreşte din nou în Franţa ş1
Germania.
Apare antologia Clar de inimă (Editura Junimea) şi
placheta Jon Neculce. O samă de cuvinte aşezate în chip
de vers de către Nichita Stănescu (Biblioteca „Argeş").
87

https://biblioteca-digitala.ro

1 974

1 975

1 976

1 977

La Timişoara, îi apare ediţia româno-sârbă Strigarea
numelui (Dezivanje imena), în traducerea lui Adam
Pusloj ic.
În Editura Kriteryon, apare volumul Viziorgana (Orga de
apă), în traducerea maghiară a lui Szilagyi Domokos.
Î n Editura „Anvil Press Poetry" din Londra, i se publică
volumul The Stil/ Unborn About the Dead, selecţie şi
traducere în engleză de Peter Jay.
Vizitează Germania, în perioada Campionatului Mondial
de Fotbal, împreună cu Constantin Chiriţă şi Petre Stoica.
Publică antologia retrospectivă de versuri Starea poeziei,
în colecţia Biblioteca pentru Toţi. Este cea mai amplă
selecţie de autor apărută în timpul vieţii sale. Pentru
această carte, primeşte al patrulea Premiu al Uniunii
Scriitorilor.
La Stockholm, îi apare volumul Kampen mel/an inalvor
och verklighet, cu o prefaţă de Arthur Lundkvist.
I se atribuie Premiul Internaţional „Gottfried von Herder"
al Universităţii din Viena, pentru întreaga activitate
poetică.
Se mută la ultimul său domiciliu bucureştean din Piaţa
Amzei nr. 9.
Participă, la Chişinău, la manifestarea culturală „Zilele
literaturii sovietice".
Primeşte, la Viena, în luna mai, Premiul Herder.
Vine la Ploieşti, la o agapă prilejuită de împlinirea a 25 de
ani de la terminarea Liceului „l.L. Caragiale".
La Riga, apare volumul Nekas nav cits, tradus în estonă
de Leons Briedis.
Î n Polonia, la Cracovia, se publică volumul Nieslowa i
inne wiersze, în traducerea lui Zbigniev Szuperski.
La Stockholm, se publică Ptolemaios dod och upp
standlese, volum tradus în suedeză de Pierre Zekeli, cu o
prefaţă de Arthur LundKvist.
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1 978

1 979

1 980

1981

1 982

Î n octombrie, la 20 de ani de la absolvirea promoţ1e1
1 957, are loc o întâlnire a foştilor studenţi ai facultăţii, la
care ia parte cu entuziasm şi rosteşte un discurs.
Publică volumul de versuri Epica Magna, cartea
consfinţind prima colaborare cu graficianul şi pictorul
Sorin Dumitrescu. Este un volum care afirmă un nou
concept poetic, de natură vizionară, pentru care primeşte
Premiul „Mihai Eminescu" al Academiei Române.
La Budapesta, publică volumul Versei, în traducerea
maghiară a lui Zirkuli Peter.
Î n iulie, o cunoaşte pe Teodoriţa Tărâţă (Dora) care, peste
patru ani, îi va deveni soţie.
Apare la Sofia, în limba bulgară, volumul Barelf s
vliubeni, în traducerea lui Ognean Stamboliev.
Este propus pe lista candidaţilor la Premiul Nobel pentru
Literatură, între cei care-l recomandă aflându-se şi
Gabriela Melinescu.
Publică volumul Opere imperfecte, Editura Albatros, cu
desene de Sorin Dumitrescu.
Î n colaborare cu Gheorghe Tomozei, publică volumul de
poezii Carte de citire, carte de Iubire (Editura „Facla",
Timişoara).
La Casa de Discuri „Electrecord" este editat discul
Nichita Stănescu - o recitare.
Apare, la Belgrad, volumul Stanje poezieje, în traducerea
lui Petru Krdu.
Apare monografia Nichita Stănescu - spaţiul şi vârstele
poeziei de Ion Pop.
Primeşte medalia Meritul Cultural Clasa a II-a şi este
inclus în Le Petit Larousse illustre.
Î n urma unor repetate crize hepatice, este internat la
Spitalul Fundeni.
Publică volumul de eseuri şi proze poematice Respirări
(Editura Sport-Turism), ilustrat cu propriile desene.
Î n februarie, moare tatăl poetului.
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1 983

Apare volumul Noduri şi semne, subintitulat Recqviem
pentru moartea tatălui, cu ilustraţii de Sorin Dumitrescu.
Apar traducerile A Szavak ellen (Editura Albatros) şi
Pravoto navreme (Struga, Iugoslavia), în traducerea lui
Tasko Sarov, cu o postfaţă de Alexandru Condeescu.
Î n Catedrala Sf. Sofia din Ohrid, Macedonia, i se
decernează Marele Premiu „Cununa de aur" a Festivalului
Internaţional de Poezie de la Struga.
Î n acelaşi an, la Struga, apare volwnul bilingv Poezii, în
traducerea poeţilor Dwnitru M. Ion şi Tasko Sarov, cu o
prefaţă de Marin Mincu.
In octombrie, participă la Festivalul de Poezie de la
Belgrad, împreună cu Marin Sorescu.
I se tipăreşte placheta Oase plângând, în colecţia Revistei
„Lumina" de la Pancevo (Iugoslavia), cu desene ale
autorului.
La 3 1 martie, cu prilejul împlinirii vârstei de 50 de ani,
este omagiat de întreaga presă culturală.
Î n toamnă, participă la aniversarea Centrului „Urmuz",
prilej cu care scoate o revistă de avangardă, în colaborare
cu redacţia Revistei „Manuscriptum".
Călătoreşte în Bulgaria şi Iugoslavia. Are o nouă criză,
fiind necesară spitalizarea.
Î mpreună cu criticul Alexandru Condeescu, începe lucrul
la ediţia reprezentativă a operelor sale. Cele două volwne
masive de versuri, intitulate Ordinea cuvintelor, precwn
şi volumul de proze Fiziologia poeziei vor intra la tipar în
1 984 şi vor apărea, primele, în 1 985, la Editura „Cartea
Românească", celălalt după 1 989.
Susţine un senzaţional recital de poezie la Timişoara.
9- 1 2 decembrie: participă, la Drobeta-Turnu Severin, la
căsătoria prietenilor săi Ofelia Rotaru şi Al. Condeescu,
dar starea sănătăţii i se înrăutăţeşte brusc şi este obligat să
revină la Bucureşti.
9 decembrie: în revista „Flacăra" îi apare ultima poezie
antwnă, Plantilla.
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1 3 decembrie: Moare, la Bucureşti, la ora 2: 1 0, internat
fiind la Spitalul de Urgenţă, în urma crizei hepatice
declanşată anterior.
Este înhumat la Cimitirul Bellu, joi, 1 5 decembrie, în
vecinătatea mormântului lui Mihai Eminescu. Va fi
condus pe ultimul drum de numeroşi prieteni ş1
admiratori.
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Înaintaşii lui Nichita Stănescu
(Mircea Coloşenco)
Spiţa paternă

1 833
Anul de naştere al lui Matei Stănescu, străbunicul
patern al poetului. Era originar din Drajna de Sus, satul Stăneşti,
din apropierea târgului Vălenii de Munte. S-a stabilit în Ploieşti în
a doua jumătate a veacului al XIX-iea, în mahalaua Sfânta Vineri,
la intrarea în urbe dinspre Valea Călugărească-Bucov, în drumul
turmelor de oi, pe uliţa Oilor nr.62.
Şi-a întemeiat un atelier de confecţionat îmbrăcăminte din
aha/dimie, stofă groasă de lână prelucrată la piuă. Prelucrarea se
făcea la Piua de la Drajna de Jos, pusă în mişcare de apa
Teleajenului.
S-a căsătorit cu Maria (n. Dumitru, în 1 846), cu care a avut
patru copii: Hristea (octombrie 1 862 - 1 7 decembrie 1 932), Ilie (?
?), Sevastia ( 1 877- 1 934), Nicolae ( 1 8 august 1 880 - 2 iulie 1 945).
Matei Stănescu s-a stins din viaţă pe la 1 908.
Hristea Stănescu s-a căsătorit cu Elena (n. Gheorghiu
Barcheri). Ei sunt bunicii paterni ai poetului.
Ilie Stănescu, negustor. Era un bun povestitor şi scria poezii
în stilul lui Anton Pann.
Sevastia Ţancovici, profesoară apreciată, fără descendenţi,
înhumată în cavoul familiei Stănescu din Cimitirul Viişoara
Ploieşti.
Nicolae Stănescu, licenţiat în drept şi diplomat în arhitectură,
căsătorit cu Maria (n. Negri). Arhitect-constructor al edificiului
Liceului „Sf. Sava" din Bucureşti. A fost inspector general al
construcţiilor din Capitală. Tată a doi copii: Traian Miron, devenit
prof. univ. dr. la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu" din
Bucureşti, şeful catedrei de sistematizare urbană, fost arhitect-şef
al Capitalei, căsătorit cu Mihaela (n. Drajna), cu care are un fiu:
Mihnea - căsătorit cu Veronique (n. Drouas) - diplomat în
arhitectură la Versailles-Franţa, stabilit la Paris, ortografiindu-şi
-
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numele Stanescot. Al doilea copil al lui Nicolae M. Stănescu a fost
Alexandra, căsătorită cu generalul Pompei.

1 889 - Are loc căsătoria lui Hristea Stănescu, în Ploieşti, cu
Elena Gheorghiu-Bacheri din Jugureni I Ceptura, localităţi viticole
din zona Dealu-Mare, aflate la cca 35-40 km. de Ploieşti, pe
drumul spre Mizil-Buzău.
Hristea avea, la data căsătoriei, 27 de ani, iar Elena 1 9 ( 1 870
apr. 1 927). Era fiica lui Costi Gheorghiu-Barcheri, refugiat
politic din !anina-Grecia, şi al Raliţei Pâcleanu, din Jugureni, fiind
sora mai mică a Crisantei, care a avut nouă copii (dintre care un
general, un medic, doi ingineri), căsătorită cu Leonida Georgescu,
primar de Ceptura. Ambele fete Gheorghiu-Barcheri au primit ca
zestre podgorii cu soiuri nobile din vechea moşie Pâclele.
Hristea era portretizat în amintirile de familie drept „un om
dintr-o bucată, dârz, vesel şi primitor". Afacerile abageriei
mergeau bine. Hristea a putut să-şi ajute atât fraţii, cât şi pe cei
nouă copii la şcoală, fiind considerat un adevărat „şef al clanului".
Soţii Hristea şi Elena Stănescu au avut nouă copii:
Elisabeta (Lizica, Lizon, 3 decembrie 1 889 - 1 6 noiembrie
1 969), căsătorită cu Mihail Maxim - şeful gării Ploieşti-Sud, de
care divorţează, recăsătorindu-se cu Petre Georgescu - şeful gării
Băneasa. Elisabeta avea o voce frumoasă, cântând în corul
Bisericii Băneasa. Din prima căsătorie, a avut doi copii: Constantin
(Costin, 7 octombrie 1 9 1 1 - noiembrie 1 980), absolvent al Şcolii
Militare de Infanterie, cu specializare în Germania, combatant cu
gradul de locotenent în războiul din Est, deblocat din armată în
1 964. Nu a avut descendenţi. Sora lui, Elisabeta (Coca, 1 2 mai
1 9 1 9), căsătorită cu Alex. Niculescu, are o fiică absolventă a
Facultăţii de Chimie.
Ioan (Johnny, Ionel, 1 3 martie 1 89 1 - 22 ianuarie 1 969) se
căsătoreşte în 1 9 1 9 cu Maria Dumitrescu (Mica, I 1 martie 1 902 1 3 octombrie 1 992), fiica lui Al. Z. Dumitrescu şi Sevasta (născută
Zamfirescu), absolventa unei şcoli de menaj . Ioan preia afacerile
de familie în locul lui Hristea (a cărui sănătate dădea semne de
şubrezenie), devenind ,.nenea" pentru toţi membrii ei. priceput,
-
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hotărât în acţiuni, tandru. A continuat spnJ tmrea materială şi
morală a tuturor fraţilor/surorilor şi a descendenţilor acestora. A
deţinut, ca proprietate personală, mai multe imobile în Ploieşti şi o
vilă la Buşteni. Averea şi-o investise în extracţii petroliere. Au
avut trei copii: Stelorian (Lorică, 8 august 1 92 1 ), prof. univ. dr. în
chirurgie buco-maxilo-facială, peste 200 de lucrări ştiinţifice, în
domeniu, publicate, decorat cu ordine şi medalii (1 954, 1 957,
1 97 1 ), membru fondator al Universităţii Independente „Titu
Maiorescu" din Bucureşti ( 1 99 1 ), căsătorit cu Ileana Mira Tana ( 1
mai 1 925 - 1 5 iulie 1 999), fiica av. Dimitrie ş i a Corneliei
Devesel, absolventă a Facultăţii de Drept, translatoare în
Ministerul Comerţului Exterior. Au avut un fiu, decedat la vârstă
mică. Cel de-al doilea fiu al lui Ioan Stănescu este Eugeniu Ioan
(2 1 septembrie 1 923), inginer electrotehnic, căsătorit cu Natalia
Florin. Au un fiu, Andrei Stanescot - arhitect, stabilit la Paris
( 1 985). Al treilea fiu al lui Ioan Stănescu este Bujor Christu ( 1 7
februarie 1 928 - 1 8 februarie 2002), dr. în ştiinţe economice,
director în Ministerul Comerţului Interior şi în Direcţia Centrală de
Statistică, redactor-şef al „Revistei de statistică"; a fost căsătorit cu
Marga (n. Barzon), licenţiată în studii economice. Au două fiice:
Doina Irina (căsătorită cu Sorin Ene) şi Oana (căsătorită cu Andrei
Mureşanu), stabilită în Canada.
Lucreţia, căsătorită cu Niculae Vasiliu (fiul preotului Lazăr
Vasiliu din Todireni-Iaşi), s-a stabilit la Curtea de Argeş, unde
soţul ei era şeful gării CFR. Au avut trei fete: Lucica - licenţiată în
teologie, profesoară, căsătorită cu ing. electromecanic Nicolae
Dobrin, decedată; Viorica - căsătorită cu căpitanul Eugen Radul
Zizi - căsătorită cu ing. Mihăilescu.
Cristea (Titu, 1 895- 1 979), bacalaureat al Liceului „Sf. Petru
şi Pavel" din Ploieşti, absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri.
Participă ca ofiţer în campaniile din linia întâi a ambelor războaie
mondiale ( 1 9 1 6- 1 9 1 8, 1 940-1 944) . Î n perioada interbelică, cu
gradul de colonel, a fost ataşat militar al României în Polonia. Pe
frontul de Est, cade prizonier la cotul Donului, când era şef de stat
major al Diviziei a 5-a, comandată de generalul Vasile Lascăr.
Refuză avionul care i-a fost trimis special pentru trecerea liniei de
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încercuire, preferând aceeaşi soartă cu camarazii de luptă. Se
întoarce în ţară cu Divizia „Horia-Cloşca-Crişan", formată din
prizonierii români, a doua după divizia „Tudor Vladimirescu".
Este înaintat la gradul de general şi numit comandantul Şcolii
Militare de Ofiţeri din Sibiu. A fost căsătorit cu Constanţa (Tanţi,
născută Popa), licenţiată în Litere şi Filozofie, specialitatea limba
şi literatura română. (Este soră cu Ionel Popa - tatăl balerinei
Magdalena Popa, emigrată în Canada, împreună cu soţul ei Amato
Checiulescu). Au avut doi copii: Bogdan, care a îmbrăţişat cariera
de medic militar, şi Ileana - cosmeticiană, căsătorită cu dr. Tiberiu
Ciurezu, decedat.
Constantin (Costel, 1 899- 1 9 1 8), distingându-se în lupte.
Rămâne încadrat în armată ca ofiţer (ajunge până la gradul de
căpitan). Î n al doilea război mondial este rănit în timpul luptelor
din Munţii Tatra din Cehia, fiind declarat mare mutilat de război
(defect maxilo-facial). A fost căsătorit cu Aristiţa, stabilindu-se la
Craiova. Au avut trei copii: Cristian (decedat la 1 6 ani), Mihai şi
Silviu, ultimul a emigrat în Columbia.
Elena (Lenuţa, aprilie 1 90 1 - octombrie 1 985), licenţiată în
ştiinţele naturii, profesoară de liceu la Găeşti şi Ploieşti. Căsătorită
cu dr. Gh. Cărbunescu - descendent din Pătraşcu cel Bun, tatăl lui
Mihai Viteazul. A condus reţeaua medicală a frontului român din
Răsărit. Trecut pe lista criminalilor de război, alături de mareşalul
Ion Antonescu, a fost achitat şi repus în drepturi de Tribunalul
Poporului. Nu au avut descendenţi.
Gheorghe (Gică „Scăpătoru'', ? 1 985) a exercitat diferite
meserii. S-a căsătorit cu Olimpia (Lili, născută Mihăilescu),
originară din Drajna, mătuşa lui Ioan Grigorescu - eseist,
realizator de filme TV, memorialist, ambasador al României în
Polonia. Neavând descendenţi direcţi, au înfiat o fată - Ileana. La
familia Olimpiei din Drajna îşi va petrece verile copilăriei Nichita
Stănescu.
Maria (aprilie 1 905 - februarie 1 989), licenţiată în filologie,
căsătorită cu dr. Octav Stănilă, stabiliţi în Arad; are doi copii:
Octav (Bebe), inginer silvicultor, şi Lia, medic veterinar (moartă
de tânără).
-
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Nicolae (Călae, 1 9 aprilie 1 908 - 1 O februarie 1 982),
mezinul familiei care se va căsători, la 1 O noiembrie 1 93 1 , cu
Tatiana Cereaciukin, părinţii poetului.

Spita maternă

Nikita Vasilievici Cereaciukin, de origine nobilă, moştenise
pământuri în zonele oraşelor Novocerkassk şi Konstantinovskaia
pe Don. Funcţii deţinute: adjutant major al Statului-Major al
Diviziei 2 cavalerie ( 1 8 mai - 27 iulie 1 899), adjutant al
regimentului 2 de cazaci ( 1 9 aprilie 4 noiembrie 1 899), ofiţer
pedagog de matematică-fizică al Corpului de Cadeţi din Voronej
( 1 9 decembrie 1 900- 1 9 1 7). A traversat toate gradele militare ale
armatei imperiale ruse, ajungând până la cel de general-maior.
A participat, în cadrul Oastei Donului, la războiul civil,
declanşat ca urmare a revoluţiilor din 1 9 1 7 (februarie şi
octombrie). Este cooptat membru al Cercului Militar al Marii
Oştiri a Donului, în 1 920, la Odessa, de unde trece în România,
stabilindu-se cu familia (soţia plus patru copii), la Constanţa.
La Constanţa, familia generalului s-a bucurat de protecţia
generalului român Pătraşcu, şeful comandamentului militar
Dobrogea. Acesta va fi, peste ani, naşul de botez al poetului.
Schimbarea domiciliului, la Ploieşti, după 1 926. s-a datorat lipsei
de acomodare a familiei la clima marină. Soţia generalului, Maria
losifina (Tiurmorezova, 1 3 mai 1 878 - 1 8 mai 1 934 ), bunica
maternă a poetului, era de origine nobilă. Avea înclinaţii artistice,
scriind versuri. A dat naştere la patru copii, în Voronej .
Tatiana (Tania, 1 6 februarie 1 9 1 0 - 20 aprilie 200 1 ),
absolventă a unei şcoli comerciale gimnaziale, începută la
Constanţa şi încheiată la Ploieşti ; mama poetului. A fost casnică.
Avea preocupări artistice: desena, cânta la pian, citea cărţi în limba
rusă şi engleză. Era de o blândeţe deosebită. Deşi rusoaică, i-a
învăţat pe copii numai româneşte.
-
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Părintii: Tatiana si Nicolae
Î n registrul Stării Civile din Ploieşti,
1 93 1 , 1 O noiembrie
este confirmată oficierea căsătoriei dintre Nicolae H Stănescu, 23
de ani, funcţionar, creştin ortodox, domiciliat în Ploieşti, str.
General Cemat nr.2, fiul lui Hristea şi al Elenei Stănescu, cu
Tatiana N. Cereaciukin, 2 1 de ani, creştină ortodoxă, domiciliată
în Ploieşti, str. Regală nr. 42, născută în Voronej, Rusia, la 1 6
februarie 1 9 1 0, fiica generalului Nichita V . Cereaciukin şi a Mariei
Cereaciukin, născută Tiurmorezova. Martori: Alexei Ghilenco,
funcţionar, Ploieşti, str. Regală nr. 42 şi Nicolai Mihailov,
laborant, Ploieşti, str. Maior Şonţu nr. 3 . Nu s-a încheiat convenţie
matrimonială. Cununia religioasă a avut loc la biserica Sf. Vineri,
în aceeaşi zi, slujită de preot paroh stavrofor Ioan Nicolau. Ofiţeri
de stare civilă: primar Aurel Popescu. Şef serv. : Al. Nicolau din
Ploieşti.
Noua familie s-a stabilit în casa din str. General Cemat nr. 2,
din Piaţa Sârbească, casă construită în anii 1 926- 1 927. Ulterior,
după 1 94 1 , casa va fi întregită, prin cumpărarea de la o vecină a
unei curţi mici. Î n faţa casei, cu terasă, Nicolae va sădi un tei.
Tânărul cap de familie era robust, blând şi bun la suflet.
Fusese răsfăţat, ca mezin dintre cei nouă fraţi şi surori (diferenţa de
vârstă între primul născut şi el era de nouăsprezece ani).
Achiziţionase chiar un velociped cu care făcea curse pe şoseaua
Ploieşti-Predeal. Intrase de mult în afacerile de familie conduse, cu
tact de fratele mai mare, Ioan, care îl iniţia. Absolvise o şcoală de
comerţ şi trecuse examenele a doi ani de studii la Academia de
Î nalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti ( 1 929- 1 93 1 ).
Făcuse şi stagiul militar, fiind descris astfel în foaia de lăsare la
vatră, cu gradul de caporal TR: „Talia 1 80/99, părul negru, faţa
brunetă, gura şi bărbia potrivită". A fost autorizat contabil, prin
consiliul secţiei Corpului Contabililor Autorizaţi şi Experţilor
Contabili de către Tribunalul Prahova ( 1 9 decembrie 1 942). După
război, a ţinut un atelier de croitorie şi un magazin de confecţii,
într-un imobil proprietate personală, aproape de centrul oraşului,
naţionalizate în 1 950. Împreună cu frumoasa soţie Tatiana - calmă,
-
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inteligentă, cu o educaţie aleasă, de familie nobilă, a făcut un cuplu
reuşit, ducând o viaţă echilibrată. Copiii au fost instruiţi şi crescuţi
cu frica de Dumnezeu, în respectul pentru semeni. Cei doi soţi şi
au păstrat cumpătul şi la bine, şi la rău, în traversarea unor
momente dificile, de privaţiuni materiale şi suferinţe morale.
Obosit de nedreptăţi, după ce lucrase pe la diferite întreprinderi
ploieştene, s-a pensionat ( 1 970). A trecut în lumea celor drepţi
( 1 982), mulţumit de a-şi fi văzut copiii realizaţi. Tatiana s-a retras
după aceea la Bucureşti, lângă fiica lor, Mariana.

1 950
Toate proprietăţile imobiliare cu titlu propriu de
Nicolae Stănescu în Ploieşti (blocul cu patru apartamente şi două
prăvălii din str. Unirii nr. 9, locuinţa din str. General Cemat nr. 2,
o altă casă dintr-un cartier şi casa de zestre a mamei din str. Elena
Doamna) şi în Predeal (casa de odihnă) au fost naţionalizate prin
Decretul 92/950, poziţia 384 din anexă.' Familiei i s-a stabilit
domiciliul forţat la Surani, la sud-est de Vălenii de Munte. Familia
lui Nicolae Stănescu a fost adăpostită provizoriu de Olga Ghilenco,
sora Tatianei, în str. Caraiman nr. 3, apoi de Gheorghe Stănescu
(alias Gică Scăpătoru), în str. l.C. Frimu nr. 28. Vor reveni în
locuinţa proprie la sfârşitul anului 1 952, în calitate de chiriaşi.
-

98

https://biblioteca-digitala.ro

Cărţi de şi despre Nichita Stănescu
(editate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Valorificarea Culturii I Centrul Judeţean de Cultură Prahova)
(Paul D. Popescu)

1. - Aerul dintre coarnele cerbului. Antologie lirică a
laureaţilor concursului de poezie Nichita Stănescu, ediţia 2005.
Redactor: Constantin Manolache. Coperta: Mihai Vasile. Ploieşti,
Editura Libertas, 2005 (20.5x 14.5.). 148 p.

„În întregul ei, cartea oferă un peisaj literar inedit, plin de
prospeţime şi încântare, reconfortant şi optimizant, care te incită să
visezi la imaginea de mâine a unei vieţi culturale robuste şi
coerente, simbiotic legată de un mediu social sănătos şi plin de
armonie, interesat - pentru propria sa propăşire - să promoveze,
coerent şi consecvent, valorile autentice . . . Aerul dintre coarnele
cerbului este teritoriul sacru al poeţilor vârstei adolescentine . . .
Drumul lor vine din pretutindeni, dar mai cu seamă din Nichita mai aproapele şi mai apropiatul - ca să treacă apoi spre mereu
căutatul altceva. Drumul poetic al celor mai mulţi începe acwn, în
această carte, sub semn de sceptru nichitian, putând fi drumul care
duce spre nebănuitele valori literare de mâine".
Constantin Manolache, în „Cuvânt înainte".

2. - Aripa şi roata. Antologie de versuri însoţită de nouă
desene de Nichita Stănescu. Redactor şi prefaţator: Constantin
Manolache. Coperta şi prezentarea artistică: Mihai Vasile. Ploieşti,
Editura Libertas, 1 998. (2 1 x 1 4.5).44 p. +9 p. desene.

Sunt cuprinşi 29 de poeţi. În prefaţă, redactorul cărţii
Constantin Manolache asigură că antologia adună cele mai
frumoase poeme primite la primele ediţii ale Festivalului Naţional
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de poezie „Nichita Stănescu" (Ploieşti, 1 984, 1 985, 1 986). Fiecare
poezie publicată aici poartă în ea scăpărarea unei autentice vocaţii
poetice şi conturul - de cele mai multe ori uimitor de bine definit al personalităţii autorului. Inspirat, prefaţatorul remarcă
construcţiile artistice reuşite, unele „pline de armonia şi savoarea
dulcelui stil clasic", altele, mai multe, „de îndrăzneala şi densitatea
ideatică şi imagistică" a stilului modern.
Autorii sunt aleşi dintre cei mai realizaţi „concurenţi" la
Festivalul Naţional, veniţi din toată ţara. Unele nume le ştiam mai
demult, şi le-am auzit şi după aceea (I.V. Fintiş, l.D. Şirna, Nicolae
Alexandru Vest), altele nu au trecut dincolo de sumarul acestei
cărţi, se înţelege, pentru noi; poate pe meleagurile lor natale sunt şi
astăzi nume consacrate.
Prezentarea grafică, ireproşabilă, are ca element principal
nouă desene ale lui Nichita, variaţii obsedante pe tema aripei şi a
roţii. Ele (dintre care unul este reluat şi pe copertă), încearcă să se
armonizeze cu acele cuvinte nichitiene atât de calde, deşi încifrate
şi răscolitoare.

- Eminescu, Mihai; Stănescu, Nichita. Una suntem.
Culegere şi prefaţă: Constantin Manolache. Ploieşti, Chişinău,
Cernăuţi, Editura Libertas, 2003 . (20x 12.5), 92 p.
3.

Selecţie de poezie patriotică din opera lui Mihai Eminescu şi
Nichita Stănescu, prilejuită de dezvelirea
bustului „Mihai
Eminescu", în localitatea Noua Suliţă din Bucovina de Nord.

4.
Festivalul artelor. Nichita la Echinocţiu. Ediţia I,
martie 2006. Ploieşti, Consiliul Judeţean Prahova, Centrul
Judeţean pentru Promovarea Culturii, Teatrul Equinox. [Editura
Libertas], 2006 (29.5x1 4). pliant, 6 p.
-

100

https://biblioteca-digitala.ro

5. -Festivalul artelor. Nichita la Echinocţiu. Ediţia a II-a.
24-3 1 martie 2007. Ploieşti, Consiliul Judeţean Prahova, Centrul
Judeţean pentru Promovarea Culturii, Teatrul Equinox. [Editura
Libertas], 2007 ( 1 9x l 5). 28.p.
Elegantă plachetă, care nu se mărgineşte la a fi un caiet
program; acesta, intitulat „Festivalul pe scurt", ocupând numai
paginile 6 şi 7. Ultimele două pagini, 27-28, cuprind o cronologie
selectivă, „Nichita Stănescu ad Equinoctium", alcătuită de
documentariştii Teatrului Equinox şi bazata exclusiv pe arhivele
acestei instituţii. Pagina 8 este ocupată de o scurtă schiţă bio
bibliografică „Nichita Stănescu".
Restul plachetei rezervă câte o pagină sau două fiecărei zile a
festivalului. Desigur se indică activităţile care au loc în ziua
respectivă, cu numele celor ce le susţin, dar şi cu o notă
explicativă, o poezioară (de Nichita sau de alţii), o dedicaţie pe o
carte, o notă biografică a unui autor. Titlurile şi subtitlurile sunt
incitante şi spun mult mai mult decât cele 3-6 cuvinte care le
compun. Un rol deosebit îl are ilustraţia, care este de mare calitate.
Unele desene sunt semnate de Nichita, dar felul în care sunt
aşezate, le dau semnificaţii noi.
Este un caiet program, dar cel care l-a avut în mână, nu-l va
arunca niciodată.

6. -Festivalul artelor. Nichita la Equinox. Ediţia a 111-a, 223 1 martie 2008. Consiliul Judeţean Prahova, Centrul Judeţean
pentru Promovarea Culturii, Teatrul Equinox. Ploieşti, [Editura
Libertas]. 2008 ( 1 9x 1 5). 26 p.

Noul caiet program, deşi a preluat ideea grafică şi structura
celui anterior, nu este o reluare, o repetare, ci o continuitate.
Regăsim rubricile: Festivalul pe scurt (p.3-4), Nichita Stănescu scurtă schiţă bio-bibliografică (p. 6-7) „Nichita Stănescu ad
Equinoctium" (calendar). Ca introducere, Mihai Vasile ne oferă
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câteva rânduri foarte penetrante ale lui Nichita Stănescu,
comentându-le sugestiv, legându-l pe poet, de „Festivalul Artelor".
Desigur, avem şi aici pagini consacrate programului
festivalului, pe zile şi ore, în acelaşi fascinant montaj de fotografii
artistice, autografe, pilule, distribuţii, notiţe biografice, lansări de
carte. Sunt atâtea lucruri noi pe care le poţi învăţa din această
cărticică, lucruri la care nu te-ai gândit sau pe care nu le-ai ştiut
sau pe care nu le-ai simţit.

7. Festivalul artelor. Nichita la Echinocţiu. Ediţia a IV-a,
22-3 1 martie 2009. Ploieşti, Consiliul Judeţean Prahova, Centrul
Judeţean de Cultură, Forumul European pentru Istorie şi Cultură,
Asociaţia Cultural-Artistică Equinox. [Editura Libertas], 2009
( 1 9x 1 4.5). 36 p.
-

Cu acest caiet-program, autorii lui şi ai festivalului, în
special neobositul şi multilateralul Mihai Vasile, au ajuns să
transforme experienţa celor trei ediţii anterioare într-o imagine cu
continuitate în forme, dar cu elemente mereu noi în conţinut. Nu
lipseşte nimic din ceea ce ne-a făcut să credem că trebuie să
fiinţeze aici: nici „festivalul pe scurt", nici schiţa bio-bibliografică,
nici cronologia Nichita Stănescu ad Equinoctium, nici programul
pe zile. Dar şi câteva lucruri noi: un discipol al lui Nichita (Dan
David), o „cronică" teatrală (Raiul viran), o „cronică" artistică
(Ora de privit), lansare de carte (Palimpsest), notă biografică (Ion
Stratan, cu înserări de texte din cartea pomenită anterior) etc.
Şi iarăşi, nu putem să nu ne oprim asupra graficii: aceeaşi
ingeniozitate în punerea în pagină, aceeaşi selecţie inspirată de
fotografii, schiţe, coperte, fac din lucrare un mic şi preţios album.
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8.
Popescu, Emil. Coleg cu Nichita. Amintiri din liceu.
Ediţie îngrijită de C. Manolache. Ploieşti, Editura Libertas, 2007
(20x4.5), 1 1 5 p.
-

În „Cuvânt înainte", C. Manolache vorbeşte despre
amploarea fenomenului cultural Nichita Stănescu, aminteşte cum l
a cunoscut pe autorul cărţii şi cum l-a îndemnat să scrie lucrarea de
faţă.
Î n lucrare, este prezentată trecerea autorului prin Colegiul
Naţional Militar „Nicolae Filipescu" ( 1 944- 1 947), apoi, şi mai pe
larg, prin Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel" (devenit, după mai multe
schimbări, Şcoala medie „l.L. Caragiale" ( 1 94 7-1 952). El evocă pe
colegul său Nichita, dar accentul cade pe reconstituirea atmosferei
clasei şi a şcolii din acea perioadă, sunt realizate o serie de
„profiluri" de colegi şi profesori, în care datele biografice sunt
înlocuite cu impresiile personale, denotând însă o bogată memorie
şi un puternic spirit de observaţie.
Î n anexă, avem catalogul absolvenţilor promoţiei 1 952 a
Liceului „l.L. Caragiale şi câteva date biografice ale autorului,
într-o scrisoare a soţiei sale, Marcela Popescu.

9.
Prezenţa ar1pe1. Antologie. Ediţie îngrijită de:
Constantin Manolache, Ploieşti, Editura Libertas, 1 999, 84p.
-

Volumul începe cu poezia Lecţia despre cerc a lui Nichita
Stănescu, care a constituit şi tema concursului literar, în urma
căruia au fost selectate creaţiile antologate, prezentate în „Câteva
lămuriri" de C. Manolache. Prima parte cuprinde versuri semnate
de: Georgiana Albu, Ioana Bidilică, Patricia Bădulescu, Alina
Buda, Loredana Sumănariu, Elena Iuliana Grădinaru, Maria
Ristea, Ramona Dobre, Ileana Negrea, Roxana Stroilescu, Maria
Nicolai, Gina Ştefan, Cristina Dudu, Bogdan Bodeanu, Gina
Şerbănescu. Raluca Vlăşceanu, Angela Ilie, Vasile Ion Ciutacu,
Diana Petroşanu, Mihaela Bidilică Vasilache, Daniel Tudor. A
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doua parte cuprinde proze scurte, realizate de: şi Georgiana Albu,
Diana Busuioc, Andreea Moldovianu, Diana Petroşanu, Ioana
Calen.

1O.
Stănescu, Nichita. Această ţară de vis. Versuri.
Culegere şi prefaţă de Constantin Manolache. Coperta şi
ilustraţiile: Mihai Vasile. Ploieşti, Editura Libertas, 200 1
(20.5x 1 4.5). 96 p.
Este o antologie din poezia lui Nichita, închinată „ţării sale
de vis", oscilând între odă şi elegie, dar mereu cu imagini
surprinzătoare, proaspete şi pline de dragoste. Alături de cele 25 de
poeme, sunt cuprinse şi câteva „pagini de jurnal", exprimând
aceleaşi sentimente, sub forma unor cugetări.
Un cuvânt înainte al antologatorului şi, pe ultima copertă,
câteva aprecieri ale lui Valeriu Rusu, oferă un plus de perspectivă
versurilor.
-

11. - Stănescu, Nichita. Această ţară de vis. Versuri. Ediţia a
II-a. Culegere şi prefaţă de Constantin Manolache. Ploieşti, Editura
Libertas, 2003 (20.5x1 4.5) 72 p.

Un comentariu inspirat te introduce în lirica de un patriotism
subtil, nedeclarativ, dar sincer şi puternic a lui Nichita Stănescu.
Volumul a apărut la doi ani după prima ediţie, aproape
identic. Lipseşte doar poemul „Tragică durere'', în schimb s-au
adăugat alte două: „Către" şi „Fiind şi strigând".
Mihai Vasile a păstrat aceeaşi copertă, introducând unele
schimbări doar în ilustraţie.
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12.
Stănescu, Nichita. Dor de Eminescu. Antologie şi
prefaţă: Constantin Manolache. Ploieşti, Editura Libertas, 2000,
(20.5x14). 1 28 p.
-

Î n prefaţa sa, editorul prezintă structura lucrării: 1 ) poezii
dedicate lui Eminescu, inspirate de teme eminesciene sau care
includ elemente specifice universului eminescian; 2) proze şi
fragmente de proză, îndeosebi eseuri, de asemeni, închinate
personalităţii şi operei marelui poet; 3) interviuri şi fragmente de
interviu, cu referire la Eminescu; 4) mărturii şi păreri, punctând
aspectul adus în discuţie, aparţinând unor personalităţi care l-au
cunoscut pe poet.

13.
Stănescu, Nichita. Eu nu mă spăl de poporul meu.
Ediţie îngrij ită de Constantin Manolache. Coperta şi
tehnoredactarea: Mihai Vasile. Ploieşti, Editura Libertas, 2006
( 1 4.5x 1 9 .5). 1 1 2 p.
-

Î n „Nota editorului" (C.M.), se explică de ce s-a ales această
sintagmă ca titlu al „celei mai consistente culegeri de poeme
nichita-stănesciene" pe tema iubirii de ţară. Se indică şi volumele
din care s-a făcut selecţia, ca şi prezenţa în ea a patru poeme
inedite, oferite de Muzeul Literaturii.
Câteva fraze, foarte sugestive din paginile de jurnal ale
poetului, sunt folosite „În loc de prefaţă".
Selecţia cuprinde 56 de poezii. Patriotismul lor este cald şi
discret.
Constantin Manolache semnează şi o postfaţă (comentariu
succint al versurilor din culegere) şi o pertinentă şi cuprinzătoare
notă biografică.
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14. -Stănescu, Nichita. Îngerul cu o carte în mami.
Redactor: Constantin Manolache. Ilustraţiile : Nichita Stănescu.
Coperta: Mihai Vasile. Ploieşti, Libertas, 1 99 1 ( 1 9x I 3 ) . 56 p.

A doua carte editată de Libertas, pe care redactorul ei o
consideră „o invitaţie la călătorie în universul fascinant al aventurii
poetice stănesciene". Î n loc de prefaţă sunt oferite câteva cuvinte
ale lui Nichita despre îngerul-copil, tălmăcitor al pietrei. Sunt apoi
inserate poemele: „Fulgerul şi frigul", „Tablou cu orbi", ,,Î ngerul
cu o carte în mâini", „Pierderea cunoştinţei prin cunoaştere",
„Papirus şi lacune", „Focul şi gheaţa".

15. - Stănescu, Nichita. Leoaică tânără, iubirea. 70 de
poeme de dragoste. Selecţie, prefaţă şi schiţă bio-bibliografică de
Constantin Manolache. Ploieşti, Libertas, 2003 (20x l 2.5). 1 1 2 p.
Antologie lirică precedată şi urmată de prezentări ale
poetului. Prefaţa, „Vorbire către cititor" este un inspirat demers
metaforic pentru realizarea unei comuniuni între cititor, poet şi
operă. Ultima parte a cărţii prezintă succint, în stil monografic,
viaţa şi creaţia lui Nichita.
Coperta şi prezentarea grafică, inspirare, sunt realizate de
Mihai Vasile.

16.
Stănescu, Nichita. Leoaică tânără, iubirea. 70 de
poeme de dragoste. Ediţia a II-a. Selecţie, prefaţă şi schiţă bio
bibliografică de Constantin Manolache. Ploieşti, Libertas, 2005
(20x l 2.5). 1 1 2 p.
-

Această ediţie, reproduce cu fidelitate prima ediţie, realizată cu doi
ani înainte şi epuizată la acea dată. Mihai Vasile a schimbat
coperta, valorând-o numai în nuanţe de albastru şi oferind, pe
ultima ei pagină, un facsimil după un fragment de confesiune lirică
a lui Nichita.
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1 7. - Stănescu, Nichita. Leoaică tânără, iubirea.I Junge
Lowin die Liebe. Ediţie bilingvă româno-germană. Ploieşti,
Editura Libertas, 2004 (20.5xl 4.5). 72 p.

Selecţii de poezii din volumul cu acelaşi nume, Cuvânt
înainte şi schiţă bio-bibliografică de Constantin Manolache.
Varianta în limba germană: Cătălina Ene. Coperta: Mihai Vasile.
Carte apărută în cadrul programului cultural iniţiat de
Consiliul Judeţean Prahova şi Societatea pentru Literatură, Muzică
şi Artă „Alexandru Ioan Cuza" din Heidelberg.

18. - Nichita Stănescu sau schimbarea monedei în cuvânt.
Ediţie îngrij ită de dr. Ion Donoiu şi Constantin Manolache.
Coperta şi macheta artistică: Mihai Vasile, Editura Libertas,
Ploieşti, 2005 (2 l .5x 1 5) 1 24 p.

Î n prefaţă, Constantin Manolache comentează succint
conţinutul acestei cărţi: este o culegere de versuri şi proză pornind
de la una din confesiunile literare ale lui Nichita Stănescu care a
încercat sentimentul că poate vedea cu propriii lui ochi trecerea
materiei în cuvinte, adică în acea atmosferă abstractă în care şi
stelele pătrund doar prin numele lor. De aici, ca şi de la pasiunea
poetului pentru istorie, pentru arheologie, pentru numismatică titlul volumului de faţă.
Prima parte cuprinde texte din Nichita Stănescu: o
confesiune, cinci poezii dedicate Histriei, apoi 1 8 proze foarte
scurte, titrate liric şi închinate lui Vasile Pârvan, stâlpul. Urmează
amplul poem Focul şi gheaţa, Balada celor patru numismaţi, şi
câteva scurte poezii dedicate familiei Donoiu. Sunt inserate 7
poeme „dăruite" de Nichita lui Ion Donoiu (toate şi în facsimil) şi
câteva note pe temele care au dat numele volumului. (p. 9-68).
Gheorghe Tomozei este prezent în volum cu un ,joc"
nichitian (amintiri), un jurnal al unei excursii la Histria ( 1 980) cu
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Nichita în grup, 7 poeme compuse după un ritual nichitian, la
cererea dr. Ion Donoiu, o notă „Memoria numismaticii" (p. 69-88).
Adam Puslojic este prezent cu cinci poeme, din 29 martie
1 997, compuse, la Ploieşti, în amintirea lui Nichita (p. 89-95), (p.
96- 1 1 2). Volumul se încheie cu o schiţă bio-bibliografică semnată
de C. Manolache.
Multe facsimile şi portrete.

19.
Stănescu, Nichita; Tomozei, Gheorghe. Dedicaţii.
Grafica: Mircea Dumitrescu. Redactor: C. Manolache. Poeme
inedite. Ploieşti, Editura Libertas, 1 992. 32 p. (N .I. - 40.205).
-

Este o lucrare interesantă tocmai prin insolitul ei. Ea are şi
un istoric: doctorul Ion Donoiu, om de spirit şi de cultură, pasionat
numismat, era bun prieten cu o serie de poeţi şi un excelent
amfitrion. Î n 1 980, el i-a solicitat lui Nichita scrierea unor poezii
speciale, cărora le-a fixat şi titlul. Nichita se execută, scrie
poemele cerute, lăsând în ele destule ecouri numismatice şi antice.
După cinci ani şi după moartea lui Nichita, poetul Gheorghe
Tomozei se pretează şi el acestui minunat joc nichitian. La 1 0
august 1 985, la cererea aceluiaşi dr. Ion Donoiu, scrie şi el şapte
poeme pe care i le dăruieşte acestuia, cu făgăduiala că nu le va
publica niciodată.
Volumul prezintă, după câte o notă introductivă, mai întâi în
facsimil apoi în caractere de tipar, poemele respective.
Cele ale lui Nichita sunt titrate: Logos, De dragoste
ancestrală, Răpirea Europei, Cantabile, Pontică, Chip ianifer.

20.
Vorbirea mâinii. Antologie lirică a laureaţilor
concursului de poezie Nichita Stănescu. Ediţie îngrijită şi Prefaţă
de Constantin Manolache. Ploieşti, Editura Libertas, 2003 (20x 1 3).
80 p.
-
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Culegere de poezii şi proze lirice, prezentate la concurs de
elevi din ultimele clase de liceu, studenţi sau tineri absolvenţi de
facultate: Liliana Angelescu, Patricia Bădulescu, Alina Buda,
Cătălina Ene, Maria Floricică, Livia Gabriela Ion, Elena Iuţă,
Adina Maria Mateescu, Adriana Mitucă, Ioniţă Constantin Neagu,
Marian Nedelcu, Alice Onofrei, Gabriela Pavel, Gabriela Pelmuş,
Adriana Petri, Adrian Chiseliţă, Cătălin Ionuţ Soare, Toma Soare,
Claudia Georgiana Stroe, Gina Şerbănescu.
Coperta şi prezentarea grafică: Mihai Vasile.

21.
Vukadinovic, Miljurko. Mă numesc Nichita. Despre
Ultimul Poet - tălmăcire de autor. Zovem se Nichita. O Poslednjen
Pesniku-prepevav autor. Redactor şi prefaţator: Constantin
Manolache. Coperta şi tehnoredactarea: Mihai Vasile. Ilustraţii:
Vlad Ciobanu. Ploieşti, Editura Libertas, 2006 (20x 1 4.5). 208 p.
-

V ukadinovic, poet sârb care stăpâneşte bine limba română şi
creează în această limbă, a fost puternic atras de personalitatea şi
de opera lui Nichita Stănescu. Poemele din acest volum au fost
scrise mai întâi în limba română şi publicate în volum, la
Bucureşti, în anul 2005. Imediat, el le-a tradus şi în limba sârbă,
oferindu-le Editurii Libertas, pentru realizarea unei cărţi bilingve.
Î ntr-un pertinent cuvânt înainte, C. Manolache ne oferă câteva date
din biografia lui Vukadinovic, ne prezintă succint, dar sugestiv,
opera lui poetică şi încearcă să definească rolul unaş pe care
Nichita l-a avut în închegarea şi rotunjirea ei.

22. -Festivalul artelor. Nichita la Echinocţiu. Ediţia a V-a,
22-3 1 martie 20 1 0. Ploieşti, Consiliul Judeţean Prahova, Centrul
Judeţean de Cultură, Forumul European pentru Istorie şi Cultură,
Asociaţia Cultural-Artistică Equinox. [Editura Libertas] .
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23. Festivalul artelor. Nichita la Echinocţiu. Ediţia a Vi
a, 22-3 1 martie 201 1 . Ploieşti, Consiliul Judeţean Prahova, Centrul
Judeţean de Cultură, Forwnul European pentru Istorie şi Cultură,
Asociaţia Cultural-Artistică Equinox. [Editura Libertas], 2009.
-

24. Stănescu, Nichita. Colindă de ţară. Culegere tematică
de versuri, completate cu câteva fragmente de proză. Ediţie
îngrijită de C. Manolache, Editura Libertas, 20 1 0
-

25. STĂNESCU, Nichita. Leoaică tânără, iubirea. Ediţia
a IV-a. Ediţie îngrijită de C. Manolache, Editura Libertas, 20 1 0
-

Notă:
Î n 1 998, a fost editată lucrarea Zilele poeziei româneşti
„Nichita Stănescu", 70 de pagini volante, grupate în interiorul
unei mape. Cuprinde selecţiuni din vorbirile de la colocviile din
anii 1 986, 1 987 şi 1 988, poeme în facsimil (Nichita Stănescu) şi
câteva poeme ale unora dintre poeţii participanţi.
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Laureaţii Festivalului de Poezie „Nichita Stănescu",
de la prima ediţie şi până în 2013 (inclusiv)

Gheorghe Tomozei, Marele Premiu „Nichita Stănescu"
pentru Poezie, acordat de Uniunea Scriitorilor din România

1984

-

Anghel
Dumbrăveanu, Marele Premiu „Nichita
Stănescu" pentru Poezie, acordat de Uniunea Scriitorilor din
România

1986

-

Modest Morariu, Marele Premiu · „Nichita Stănescu"
pentru Poezie, acordat de Uniunea Scriitorilor din România

1988

1990

-

-

nu s-au acordat premii

Angela Marinescu, Marele Premiu „Nichita Stănescu"
pentru Poezie, acordat de Uniunea Scriitorilor din România
1991

-

1992

Nicolae Dabija (Republica Moldova), Marele Premiu „Nichita
Stănescu" pentru Poezie, acordat de Ministerul Culturii
Ion Stratan, Marele Premiu „Nichita Stănescu" pentru Poezie,
acordat de Fundaţia „Nichita Stănescu"
Adam Puslojic (Serbia), Marele Premiu „Nichita
Stănescu" pentru Poezie, acordat de Ministerul Culturii

1993

-

1994

Horia Zilieru, Marele Premiu „Nichita Stănescu" pentru Poezie,
acordat de Ministerul Culturii
Mihai Cimpoi (Republica Moldova), Premiul „Nichita Stănescu"
pentru Critică şi Istorie Literară, acordat de Ministerul Culturii
Milan Reszutik (Slovacia), Premiul „Nichita Stănescu" pentru
traducere
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1995

Dan Laurenţiu, Marele Premiu „Nichita Stănescu" pentru Poezie,
acordat de Ministerul Culturii
Valeriu Matei (Republica Moldova), Marele Premiu „Nichita
Stănescu" pentru poezie, acordat de Ministerul Culturii
Srba Ignjatovic (Serbia), Premiul „Nichita Stănescu" pentru
traducere, acordat de Academia Română
1996

Marin Sorescu, Marele Premiu „Nichita Stănescu" pentru Poezie,
acordat de Ministerul Culturii
Grigore Vieru (Republica Moldova), Marele Premiu „Nichita
Stănescu" pentru Poezie, acordat de Ministerul Culturii
Tasko Sarov (Macedonia), Premiul „Nichita Stănescu" pentru
traducere, acordat de Academia Română
Justo Jorje Padron (Spania), Premiul „Nichita Stănescu" pentru
traducere, acordat de Academia Română
1997

Ion Horea, Marele Premiu „Nichita Stănescu" pentru Poezie,
acordat de Ministerul Culturii
Dumitru Matcovschi (Republica Moldova), Marele Premiu
„Nichita Stănescu" pentru Poezie, acordat de Ministerul Culturii
Vasile Tărâţeanu (Ucraina), Premiul pentru Poezie „Nichita
Stănescu", acordat de Ministerul Culturii
Daniel Dumitriu, Premiul „Nichita Stănescu" pentru Critică şi
Istorie Literară, acordat de Ministerul Culturii
1998

Marta Petreu, Marele Premiu pentru Poezie „Nichita Stănescu",
acordat de Ministerul Culturii
Radevoje Konstantinovic (Macedonia), Marele Premiu pentru
Poezie „Nichita Stănescu", acordat de Ministerul Culturii
1999

-

nu s-au acordat premii
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2000

Radomir Andric (Serbia), Marele Premiu pentru Poezie „Nichita
Stănescu", acordat de Academia Română
Ioan Flora, Marele Premiu pentru Poezie „Nichita Stănescu",
acordat de Ministerul Culturii
Traian T. Coşovei, Marele Premiu pentru Poezie „Nichita
Stănescu", acordat de Ministerul Culturii
2001

Ion Mureşan, Marele Premiu pentru Poezie „Nichita Stănescu",
acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor
Vasile Romanciuc (Republica Moldova), Marele Premiu pentru
Poezie „Nichita Stănescu'', acordat de Academia Română
Gabriela Melinescu (Suedia), Premiul Special pentru Poezie
„Nichita Stănescu'', acordat de Academia Română
Vasile Tărâţeanu (Ucraina), Premiul de Excelenţă „Nichita
Stănescu", acordat de Primăria Municipiului Ploieşti
Ioan Grigorescu, Premiul „Nichita Stănescu" pentru promovarea
operei şi personalităţii poetului, acordat de Prefectura Judeţului
Prahova
Al. I. Rădulescu, Premiul Special „Nichita Stănescu" pentru
promovarea operei şi personalităţii poetului, acordat de Consiliul
Judeţean Prahova
Mihai Vasile, Premiul Special „Nichita Stănescu" pentru
valorificarea scenică şi cinematografică a operei şi personalităţii
lui Nichita Stănescu, acordat de Consiliul Judeţean Prahova
Eugen Simion, Premiul de Excelenţă „Nichita Stănescu" pentru
Critică şi Istorie Literară, acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor
2002

Fănuş Neagu, Marele Premiu „Nichita Stănescu'', acordat de
Ministerul Culturii şi Cultelor
Mihai Ispirescu, Premiul Special „Nichita Stănescu" acordat de
Ministerul Culturii şi Cultelor
Anatol Codru (Republica Moldova), Premiul „Nichita Stănescu"
pentru Poezie, acordat de Academia Română
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Valeriu Matei (Republica Moldova), Marele Premiu „Nichita
Stănescu" al Municipiului Ploieşti pentru Opera Omnia
Arcadie Suceveanu (Republica Moldova), Premiul Societăţii
Cultural-Istorice „Mihai Viteazul"
Eugen Simion, Trofeul Societăţii „Memorial Nichita Stănescu"
Arcadie Suceveanu (Ucraina), Trofeul Societăţii „Memorial
Nichita Stănescu"
Valeriu Matei (Republica Moldova), Trofeul Societăţii
„Memorial Nichita Stănescu"
2003

Adrian Păunescu, Marele Premiu „Nichita Stănescu" pentru
Poezie, acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor
Eugen Simion, Marele Premiu „Nichita Stănescu" al Municipiului
Ploieşti pentru Opera Omnia
Mircea Coloşenco, Premiul „Nichita Stănescu" pentru Critică şi
Istorie Literară, acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor
Vasile Tărâţeanu (Ucraina), Premiul de Excelenţă „Nichita
Stănescu" pentru Opera Omnia, acordat de Consiliul Judeţean
Prahova
Ivan Draci (Ucraina), Premiul „Nichita Stănescu" pentru
traducere, acordat de Academia Română
Constantin Vică, Premiul „Nichita Stănescu" al Consiliului
Judeţean Prahova pentru Opera Prima
Cătălina Ene şi Izabela Stoicescu, Premiul pentru Poezie
„Nichita Stănescu" al Fundaţiei „Excellentia 2 1 "
Eusebiu Ştefănescu şi Nicu Alifantis, Trofeul Societăţii
„Memorial Nichita Stănescu"
2004

Mircea Micu, Marele Premiu „Nichita Stănescu" pentru Poezie,
acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor
Nicolae Breban, Marele Premiu „Nichita Stănescu" al
Municipiului Ploieşti pentru Opera Omnia
Mihai Cimpoi (Republica Moldova), Marele Premiu ,,Nichita
Stănescu" al Consiliului Judeţean Prahova pentru Opera Omnia
1 14
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Alexandru Condeescu, Premiul „Nichita Stănescu" pentru Critică
şi Istorie Literară, acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor
Dumitru M. Ion, Premiul „Nichita Stănescu" pentru traducere,
acordat de Academia Română
Florin Dochia, Premiul „Nichita Stănescu" pentru Opera Prima,
acordat de Consiliul Judeţean Prahova
Valeriu Matei (Republica Moldova), Premiul Diasporei acordat
de Fundaţia „Al. I . Cuza" din Heidelberg
Diana Cosma şi Sabina Mihai, Premiul pentru Poezie „Nichita
Stănescu" al Fundaţiei „Excellentia 2 1 "
2005

Constanţa Buzea, Marele Premiu „Nichita Stănescu" pentru
Poezie, acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor
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