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LEOAICĂ TÂNĂRĂ, IUBIREA 

de Nichita Stănescu 

 

Prietene, bine ai venit la lecţia cu numărul 13! 

 

1. Date despre autor şi operă 

Autorul (1933-1983) s-a născut, după cum însuşi mărturisea „dintr-un ţăran român 

venit la oraş şi dintr-o rusoaică”. Este considerat de public drept unul dintre cei mai 

cunoscuţi poeţi din literatura română. Mulţi elevi sunt surprinşi să afle că Nichita este un 

el, nu o ea. Este reprezentativ pentru curentul neomodernist fiind liderul generaţiei 

şaizeciste (manifestându-se între anii ’60 şi ’70 ai secolului trecut). Împreună cu ceilalţi 

colegi de generaţie (Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Ana Blandiana) protestează 

împotriva realismului socialist. Este un inovator al limbajului şi consideră limba română 

„dumnezeiesc de frumoasă”. În 1975 primeşte premiul internaţional Herder pentru poezie. 

 

2. Încadrarea în specie, gen, curent cultural 

Poezia Leoaică tânără, iubirea aparţine volumului O viziune a sentimentelor din 

1964 şi este o confesiune lirică în care poetul îşi destăinuie direct trăirile şi sentimentele 

sale. Istoric vorbind, ne aflăm într-o perioadă dificilă pentru cultura română. După cel    

de-al Doilea Război Mondial, odată cu instaurarea comunismului, se promovase o 

literatură lipsită de valoare în epoca proletcultismului. Începând cu anii ’60 scriitorii revin 

la firescul artei şi fac legătura cu marea poezie interbelică. Aşadar, neomoderniştii 

redescoperă libertatea creatoare, limbajul artistic expresiv, metaforele surprinzătoare, 

ambiguizarea limbajului şi accentuarea subiectivismului. 

Opera de faţă este o artă poetică în care scriitorul îşi expune viziunea asupra 

lumii, asupra poeziei şi asupra rolului său ca poet. 
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3. Viziunea despre lume 

Pentru Nichita Stănescu lumea este constituită prin cuvânt, din cuvinte, iar 

experimentarea iubirii este mijlocită de utilizarea, la nivelul cel mai profund al, cuvântului. 

Astfel, poetul traduce liric trăirea unică a iubirii absolute. Sfera vânătorii în care prada 

devine agent al atacului exprimă în modul cel mai suprinzător efectele apariţiei iubirii în 

viaţa poetului. Totuşi, iubirea are etapele ei, modurile ei de manifestare: când năvalnică 

şi explozivă precum în poezia de faţă, când leneşă şi inofensivă precum în alte poezii 

(vezi În dulcele stil clasic). De aceea, putem spune faptul că universul stănescian este 

caracterizat de o viziune complexă a sentimentelor. Iată ce mărturisea poetul într-un eseu 

din tinereţe: „clasicul vede idei, romanticul vede sentimente, modernul vede deodată ideile 

şi sentimentele, dar le vede cu cuvintele”. 

 

4. Semnificaţia titlului 

Titlul este format din două substantive şi un adjectiv fiind în strânsă relaţie cu textul 

poeziei. Imaginea loaicei, animalul de pradă tânăr, sugerează apariţia neaşteptată a 

iubirii. Poetul explică metafora prin apoziţia „iubirea”. Vorbim astfel de un univers cinegetc 

al iubirii. 

 

5. Prezentarea temei şi a motivelor 

Tema poeziei este iubirea năvalnică, adolescentină, care transformă totul în cale 

şi ale cărei efecte sunt resimţite de către poet şi univers deopotrivă. Poezia este 

considerată o capodoperă a liricii erotice româneşti. 

 

6. Structură şi compoziţie 

Înainte să intrăm în analiza poeziei o voi recita pentru a ne familiariza cu textul:  

Leoaica tânără, iubirea 

mi-ai sărit în faţă. 

Mă pândise-n încordare 

mai demult. 

Colţii albi mi i-a înfipt în faţă, 

m-a muşcat leoaica, azi, de faţă. 

 

Şi deodată-n jurul meu, natura 

se făcu un cerc, de-a-dura, 

când mai larg, când mai aproape, 

ca o strângere de ape. 

Şi privirea-n sus ţâşni, 

curcubeu tăiat în două, 

şi auzul o-ntâlni 

tocmai lângă ciocârlii. 

 

Mi-am dus mâna la sprânceană, 

la tâmplă şi la bărbie, 

dar mâna nu le mai ştie. 

Şi alunecă-n neştire 
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pe-un deşert în strălucire, 

peste care trece-alene 

o leoaică arămie 

cu mişcările viclene, 

încă-o vreme, 

şi-ncă-o vreme... 

 

Structural, poemul are trei secvenţe aferente celor trei strofe inegale.  

În secvenţa întâi, primul vers reia titlul conferindu-i acestuia o vizibilitate 

suplimentară. Poetul foloseşte metafora leoaicei pentru a exprima trăsăturile iubirii intense. 

Epitetul „tânără” trimite la ideea vigurozităţii iubirii, a energiei acesteia. Atacul surprinzător 

(„mi-a sărit în faţă”) îl dezaxează pe poet. Pânda tinerei leoaice implică un timp de 

aşteptare în care aceasta îşi pregăteşte atacul: „mă pândise-n încordare / mai demult.” 

Astfel, iubirea devine personală, capabilă de acţiuni volitive, gândite dinainte. 

Agresivitatea iubirii este exemplificată de versul: „Colţii albi mi i-a înfipt în faţă.” Adverbul 

de timp „azi” sugerează modificarea prezentului prin ivirea bruscă a iubirii. Poetul este 

conştienţ de ceea ce i se întâmplă. 

A doua strofă se concentrează asupra efectelor pe care le generează apariţia 

neaşteptată a iubirii în universul înconjurător. Acestea sunt imediate: „şi deodată”. 

Întreaga natură resimte energia sublimă: „’n jurul meu natura / se făcu un cerc de-a-dura”. 

Imaginea cercului trimite la ideea sfericităţii, a perfecţiunii iubirii. De asemenea, iubirea 

reordonează universul după propriile legi în cercuri concentrice „când mai larg, când mai 

aproape.” Inserţia elementului primordial „strângere de ape” sugerează efectele 

cosmogonice ale iubirii prezentă în acţiune nu doar azi, ci şi la naşterea universului. 

Următoarele versuri vizează efectele pe care le are iubirea asupra simţurilor. Aceste sunt 

exacerbate. Fiinţa poetică este cuprinsă de extaz, iar văzul şi auzul experimentează 

unirea într-un plan superior: „tocmai lângă ciocârlii.” Curcubeul este un fenomen rar şi 

sublim, comparaţia cu îndrăgostirea fiind evidentă. 

Strofa a treia continuă ilustrarea puterii pe care o are iubirea asupra simţurilor. 

Urmeză tactilul: „Mi-am dus mâna la sprânceană / la tâmplă şi la bărbie, / dar mâna nu 

le mai ştie.” Eul liric nu se mai înţelege pe sine, este bulversat de ofensiva iubirii.  

Finalul revine la momentul iniţial, dar imaginea leoaicei suferă modificări dinamice 

şi cromatice: loaica tânără devine arămie cu „mişcările alene”. Arămiul reprezintă 

maturizarea sentimentului, a iubirii faţă de actul creaţiei. Poetul este fericit pentru că 

experienţa vine după o perioadă existenţială aridă d.p.d.v sentimental, după un „deşert”, 

care dobândeşte subit „strălucire”. 

Repetiţia din ultimele două versuri arată faptul că iubirea învinge timpul 

permanentizând sentimentul fericit: „încă-o vreme / şi-ncă-o vreme...” Punctele de suspensie 
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întăresc tocmai această idee. O altă interpretare a finalului are de a face cu temerea 

poetului care nu poate fi sigur de măsura de timp în care iubirea îl va însoţi. 

 

7. Mărci lexico-gramaticale 

Poezia este o confesiune lirică în care mărcile lexico-gramaticale ale eului liric sunt 

prezente. Aşadar avem verbul la persoana întâi „am dus” precum şi pronume şi adjective 

pronominale la persoana întâi „meu”, „mi”, „mă”, „m”. De asemenea, eul liric se exprimă şi la 

nivelul punctuaţiei prin punctele de suspensie. 

 

8. Elemente de prozodie, stilistică 

Strofele sunt inegale, versurile au o măsură variind între trei şi zece silabe, sunt 

dispuse în catrene, au o măsură de zece silabe, rima şi ritmul sunt atipice. Acestea sporesc 

senzaţia că cititorul savurează mental o poezie marcată de ambiguitate, neomodernismul 

manifestându-se şi la nivel prozodic. De asemenea, cititorul poate observa şi procedeul 

ingambamentului care presupune continuarea ideii dintr-un vers în altul (ex. „mă             

pândise-n încordare / mai demult.”) 

La nivel morfosintactic timpurile verbale sugerează evoluţie şi rapiditate (mai mult 

ca perfectul – „mă pândise”, perfectul compus – „a sărit” şi perfectul simplu – „se făcu”, 

„ţâşni”).  

La nivel stilistic trăsătura predominantă este ambiguitatea neomodernistă 

realizată prin metafore inedite: „un cerc, de-a-dura”, „curcubeu tăiat în două.” 

 

9. Opinie personală 

În opinia noastră, iubirea, în faza ei adolescentină, se manifestă în moduri 

surprinzătoare. Energia ei îi captivează pe îndrăgostiţi, iar efectele asupra universurilui 

acestora sunt evidente: sublimarea simţurilor, dezaxarea mentală, accentuarea emoţiilor. 

 

10.  Concepte particulare 

Neomodernism – curent literar manifestat în perioada anilor ’60 ca o reacţie la 

realismul socialist şi în care poeţii se întorc la izvoarele modernităţii interbelice, la poezia 

reflexivă, la discursul subiectiv cu limbaj metaforizat şi ambiguizat. 

Prozodie – parte a poeticii care studiază elemente de versificaţie: strofe, versuri, 

ritm, rimă, măsură. 

Cinegetc – privitor la vânătoare. 
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Sunt GABRIEL BRAIC şi te provoc: 

iubeşte limba română pentru că vei gândi româneşte toată viaţa! 

 

Ne vedem la lecţia următoare:  

O scrisoare pierdută, de Ion Luca Caragiale. 
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