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„O să mă vedeţi un copil,
C-o floare în mână,
Venind spre voi,
Zâmbind! ”
(Nicolae Esinencu)
Poetul, prozatorul, dramaturgul, scenaristul Nicolae
Esinencu s-a născut la 13 ianuarie 1940 în familia de ţărani
Gavril şi Ecaterina Esinencu din s. Chiţcani, Teleneşti.
Din clasele primare visa să devină fotbalist celebru. Dar
îi plăcea şi să citească. Prima poezie a scris-o la o lecţie de
istorie.
După absolvirea şcolii medii din satul natal, în 19571960, studiază la Colegiul Republican Sportiv. În 1963 îşi
începe studiile la Universitatea de Stat din Chişinău. Mai
târziu, în 1973, va absolvi cursurile literare superioare pe
lângă Institutul de Literatură „Maksim Gorki” din
Moscova.
Activează în calitate de conducător al Asociaţiei de
Creaţie „Debut” de pe lângă Studioul „Moldova-Film”,
redactor la editurile „Lumina” şi „Femeia Moldovei”,
secretar al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1989-1991),
director al Casei de creaţie a scriitorilor (1991-2001),
consilier al Preşedintelui Uniunii Scriitorilor (din 2001).
Îşi începe activitatea literară încă din anii studenţiei,
publicând primele versuri în diverse ziare şi reviste ale
timpului. Editorial debutează în 1968 cu placheta de
versuri Antene şi o carte de proze scurte Sacla. În acelaşi
an devine membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Creaţia ulterioară a scriitorului vădeşte un talent veritabil şi
original.
Este autorul a câtorva zeci de cărţi: versuri, povestiri,
romane, scenarii pentru filme, piese de teatru. Ca poet se
impune prin volumele de poezii groteşti, ironice dar şi
sentimentale, şi lirice: Sens (1971), Dealuri (1974), Copilul
teribil (1979), Borcane de aer (1992), Disciplina mondială
(1995), De ce au murit dinozaurii (1997), Frig (1999), La
capătul podului (2003).
Este un prozator original, cunoscut prin volumele de
nuvele: Nunta (1980), Copacul care ne uneşte (1985),
Tunul de lemn (1988), Gaura (1991), Scrisoare
mareşalului (2004), precum şi prin microromane: Lumina
albă a pâinii (1980), Doc (1989), Un moldovan la
închisoare (1990), Vin chinezii! (2009). Ca dramaturg este
renumit prin piesele: Fumoarul, Tabachera, Oameni de
paie, SRL Moldovanul.

Este autor al scenariilor la filmele Tunul de lemn, Fără
probleme, Vâltoarea, Doi saci cu moldoveni, precum şi
scenariilor scrise în colaborare – Calul, puşca şi nevasta,
La porţile satanei, Făt-Frumos, Trenul pleacă în
California.
Creaţia sa pentru copii include mai multe cărţi, printre
care: Portocala (1970), Pânza cerului (1971), Harbuzul lui
Fănel (1972), Bună dimineaţa (1977), Ce facem cu cerul
(1990), Carul cu mere (1996) ş.a.
Operele sale sunt cunoscute publicului din afara ţării,
fiind traduse în limbile rusă, franceză, spaniolă, estonă,
gruzină.
Pentru creaţia sa „ce înviorează mereu procesul literar”
scriitorului i s-au acordat mai multe premii: Premiul
Uniunii Scriitorilor din Moldova (1986, pentru volumul de
nuvele Copacul care ne uneşte), Premiul de Stat al
Republicii Moldova (1992, pentru microromanul Doc,
adresat adolescenţilor), Premiul pentru cel mai bun
scenariu la Festivalul de film de la Costineşti, România
(1991, pentru Tunul de lemn), Premiul II pentru scenariul
filmului Va veni generalul la Concursul Centrului Naţional
de Cinematografie (1996), Premiul pentru Literatură
„George Bacovia” (Bacău, 1997), Premiul de Excelenţă pe
anul 1999, Premiul pentru Dramaturgie (2003) al Uniunii
Scriitorilor din Moldova, Premiul „Opera Omnia” (2013)
al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Este deţinător al titlului onorific „Om Emerit în Artă”
(1990) şi cavaler al ordinului „Gloria Muncii” (1996).
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Referinţe
Poemele lui [Nicolae Esinencu] pledează pentru ceea ce este
viu, natural în viaţă, pentru valorile copilăriei, ale dragostei,
frumosului, observaţia ascuţită fixează tot ce profanează natura şi
naturalul, sau naţionalul uman.
Mihai Cimpoi
Poet din fire, Nicolae Esinencu este şi un prozator fecund şi
original (…). Îl caracterizează o fantezie bogată, o mare
capacitate de a plăsmui universuri în care personaje ciudate se
simt liber şi acţionează nestingherit…
Ion Ciocanu
Proza lui Nicolae Esinencu cultivă cititorului spontaneitatea
gândirii şi capacitatea de a fi iscoditor al semnificaţiilor tăinuite
în imaginea poetică.
Vlad Pâslaru
Esinencu-cineastul are o fantezie inepuizabilă, e un rezervor
de subiecte de neîntrecut ca volum şi de invidiat ca prospeţime, ca
inedit (…). Acest scriitor a intrat în cinematografie masiv şi
fundamental…
Constantin Andrei
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