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• născut la Bacau

• de profesiune…?!

• poet al toamnelor “putrede şi 
bolnave;

• poetul frigului lichid, al 
nevrozelor, anxietăţii şi depresiei 
distilate în scântei galbene;

• poet al unei naturi artificale
( parcuri şi grădini pustii în care  mai 

concertează doar corbii)

• poet al refrenurilor monotone şi 
plictisitoare.

George Bacovia

http://foto.directdesign.ro/poza.php?ID_c=14&ID=29&r_tip=&r_nr=&c1=&c2=&c3=


!!! Fiecare dintre noi este un poem bacovian!
Bacovia nu vrea să ne îmbolnăvească de prea 
multă moarte, ci doar să ne facă atenţi la durerea 
din noi şi de lângă noi.



Performanţe poetice
• Poezie a sensibilităţii prin 

simbol, aluzie, sugestie;
• Raportul dintre simbol 

(symbol = semn, cuvânt) şi 
eul poetic nu este exprimat, 
ci sugerat;

• Exprimă numai atitudini 
poetice sau stari sufleteşti;

• Corespondenţa dintre 
cuvânt şi elementul din 
natură;

• Stările poetice sunt sugerate 
prin:
- muzicalitatea versurilor;
- cromatica şi olfactivul 

antrenează toate simţurile
conducând la sinestezii (auz, 
văz şi miros )

• promovează, ca noutate 
prozodica, versul alb şi 
versul liber;



• Efecte de muzicalitate – exemplificare:

• Neputinţa: 
strig
frig

vocala inchisa “i” este o vocala stridentă, care sugerează strigătul, ţipătul ca 
tentativă de evadare din sfera morţii



• Edvard Munch – pictor 
norvegian espresionist şi 
simbolist(1863 – 1944)

• “The Scream”

• Dialog între arte



Emotii bacoviene materializate în tonuri de 

culoare de elevii clasei a -X- a



… noian de negru

Ene Georgiana –
clasa a X-a



Estetic urban

“Oraşul, seara...
Din statica uitării, -
Destul frumos,
Destul departe.”

Anghel Florentina(10B)



Contrast

Femeie - mască de culori,
Cocotă plină de rafinării -
Tu, care ţipi la desfrânări târzii,
Pe visători, cu greu, îi înfiori...

Oh, sunt fecioare cu obrazul 
pal,
Modele albe de forme fine -
Şi singure dorm, albe, şi senine
În albele crivate de cristal...

Matinca Cristina



Eu, eu, eu, eu, eu
sunt …

voi!

Guta Rosalba



…claustrare, 
…izolare, 
…solitudine

Ungureanu Monica

şi Vuap Alice



…amor intors, refuz al 
iubirii, dragoste 
alimentată de tristeţe

Doroftei George



Predut Anişoara

Frig interior, 
vid existenţial, 
angoasă, 
melancolie gravă, 
monotonie, 
apăsare…



Epitaf 

"Aici sunt eu
Un solitar,
Ce-a râs amar 
Si-a plâns mereu.

U-al meu aspect 
Făcea să mor
Căci tuturor
Păream suspect.“

Fluieras Cristina



• “Toamna în gradină işi acordă vioara…”   (Toamna murind)



Moină
Şi toamna, şi iarna
Coboară-amândouă;
Şi plouă, şi ninge -
Şi ninge, şi plouă.

Şi noaptea se lasă
Murdară şi goală;
Şi galbeni trec bolnavi
Copii de la şcoală.

Şi-s umezi pereţii,
Şi-un frig mă cuprinde 
-
Cu cei din morminte
Un gând mă deprinde...

Şi toamna, şi iarna
Coboară-amândouă;
Şi plouă, şi ninge -
Şi ninge, şi plouă.



Există un anotimp al trăirii şi un altul al regăsirii. 
Din când în când simţim bacovian, măcar şi 
numai pentru a conştientiza că realul trăit este
diform, depoetizat, doar din cauza noastra. 
Nu poţi turna oceanul într-un pahar, dar poţi 
schimba traiectoria zborului aripilor de plumb. 



Anotimpuri şi vârste?!

Reflectaţi!
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