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Introducere 

 

Bacovia este, probabil, poetul român cu cea mai spectaculoasă creştere de 

cotă postbelică. Tabloul receptării sale dovedeşte un interes crescând din partea 

criticii şi o diversificare a abordărilor, pe care le-a inventariat, pe urmele lui Daniel 

Dumitriu, Mihai Cimpoi, încercând să-i contabilizeze „afilierile”:  

 
Fişa etichetelor critice ar arăta astfel: clasic, baroc, tradiţionalist, romantic, 

antiromantic, simbolist, postsimbolist, antisimbolist, decadent, impresionist, 

preexpresionist, expresionist, fauvist, suprarealist, modernist, postmodernist (Cimpoi 

2005: 113).  

 

Dincolo de această diversitate a abordărilor, există o prejudecată potrivit 

căreia, prin specificul său, poezia ar fi incompatibilă cu ideea de memorialistică. Ea 

se reflectă şi în atitudinea exegeţilor bacovieni, care fie susţin legăturile 

indiscutabile între autor şi operă, respectiv între universul real şi imaginarul 

bacovian, fie contestă această posibilitate, insistând asupra „despărţirii” lui Bacovia 

de provincia din care a ieşit. Întâmplător sau nu, adepţii „determinismului” sunt 

istorici literari legaţi ei înşişi de Bacău (Constantin Călin, Gheorghe Pătrar, Liviu 

Chiscop, Marilena Donea etc.), pe când nume mai sonore ca Eugen Simion, Nicolae 

Manolescu, Ion Caraion, Mihail Petroveanu etc. (pentru care ideea de Bacău este un 

construct livresc, artificial) minimalizează importanţa mediului asupra biografiei şi, 

ulterior, asupra creaţiei poetului. 

La rândul lor, aceste două tronsoane interpretative cunosc o gamă largă de 

nuanţe. Astfel, pentru un cercetător acribios cum e Constantin Călin, înţelegerea 

poeziei bacoviene este legată ombilical de realitatea biografică de la care porneşte:  

 
Cam tot ceea ce spune Bacovia în opera sa ţine de real, te invită să verifici, să-i 

constaţi existenţa. [...] Aşadar, afirmând că aproape tot ce spune poetul ţine de real, nu 

uit nicio clipă că acesta e un real semantizat, căruia i se aplică un punct de vedere, mai 

mult – un stil: stilul tristeţii, şi disociez (de cele mai multe ori) sau marchez 

coincidenţa între adevărul istoric şi adevărul lui Bacovia (Călin 1999: 15).  

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 9 iunie 2016. 
 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
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Nu altfel gândeşte un bun cunoscător al Bacăului ante- şi interbelic precum 

Gheorghe Pătrar, care atrăgea însă atenţia asupra necesităţii de a privi nuanţat relaţia 

om-mediu-creaţie, fără a pune semnul egalităţii între aceste componente:  
 

Ceea ce nu s-a subliniat suficient sau nu s-a accentuat îndeajuns e faptul că 

Bacăul reprezintă mai mult decât o simpă sursă de inspiraţie. Privind lucrurile mai 

atent, se poate determina că Bacăul are pentru autorul Plumbului o dublă şi 

contradictorie semnificaţie. El se constituie ca patrimoniu vital al poetului şi, 

deopotrivă, ca sursă a eşecului său existenţial (Pătrar 1977: 28). 

 

În schimb, pentru Eugen Simion „Bacovia n-are propriu-zis biografie sau, mai 

bine zis, biografia lui este lipsită de mari evenimente publice” (Simion 2012: 4). 

Identificând trei paradoxuri ale poeziei bacoviene, criticul o plasează în descendenţa 

unei „tradiţii provinciale româneşti”, pe care însă o depăşeşte, ridicându-se la 

dimensiuni cosmice: „...poemele sugerează, în genere, singurătatea cosmică a 

individului, frica universală de existenţă...” (Simion 2012: 5). Ideea este preluată şi 

amplificată de Mihai Cimpoi, care îl situează pe autorul Plumbului la „marginea 

existenţei”, considerând, într-un stil bombastic, că el „boicotează istoria, ducând o 

existenţă retrasă, cenuşie, fără evenimente biografice spectaculoase, egală cu sine, 

departe de Centrul magmatic al ei şi de cursul magistral aducător de noi vânturi, 

direcţii, etape, vârste (hegeliene) (Cimpoi 2005: 62)”. 

O observație interesantă referitoare la încărcătura semantică pe care o 

dobândește provincia (și, implicit, biografia) în creația bacoviană a făcut Daniel 

Dumitriu, care atrăgea atenția că „provincia nu e topos, ci cosmos” (Dumitriu 1981: 

120), sesizând metamorfozarea datelor realului în elemente învestite cu semnificații 

care le transformă în indici ai memoriei locului. Creația sa poetică amintește de un 

palimpsest, întrucât, dând la o parte straturile interpretative care s-au acumulat de-a 

lungul deceniilor, ea ne poate dezvălui aspecte legate de provincia care a generat-o. 

Lucrarea de față își propune să descifreze astfel urme ale memoriei locului, 

valorificând o sugestie mai puțin cunoscută, pe care o făcea, cu decenii în urmă, 

George Bălăiță:  

 
La Bacău, o viață de om, Bacovia a trăit într-o casă ca un vagon. Este casa 

memorială de azi. Atmosfera degajă acum nostalgie și un anume calm domestic. Dar 

pe vremea când locuia poetul aici, casa asta era întru totul expresia inospitabilității 

urbei și indiferenței generale. Locuri neînsemnate pe hartă au căpătat un nume în 

memoria lumii printr-un singur om care s-a născut acolo (Bălăiță 1977: 8).  

 

Aşadar, lucrarea de față își propune o lectură inversă, în palimpsest, care 

caută, răzuind suprafața textului bacovian, să reconstituie ce va fi fost provincia 

băcăuană de acum mai bine de un secol și, mai ales, să demonstreze cum poezia 

bacoviană funcționează ca agent al memoriei culturale. 
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Dimensiunea memorialistică a poeziei 

 

Un aspect mai puțin discutat în cazul memorialisticii este posibilitatea ca și 

poezia să acopere, în parte, o serie dintre funcțiile atribuite în mod curent acestui gen 

autoficțional2. În acest sens ar putea fi invocată opinia Monicăi Spiridon, care 

vorbește despre o „memorie generică a literaturii”, sintagmă aplicabilă liricii 

bacoviene, care, în opinia mea, transfigurează memoria locului convertind-o într-o 

poezie inconfundabilă, al cărei timbru a devenit o marcă identitară a Bacăului. Cu o 

formulă împrumutată de la Thierry de Montbrial, se poate atribui poeziei sale o 

„memorie a timpului prezent” (Montbrial 1996: 24) în sensul că ea convertește 

sensibilitatea unei epoci, fixând-o într-un limbaj atemporal, care ascunde, totuși, 

coordonatele unui moment dat. 

Transformate în veritabile semne poetice, multe dintre elementele universului 

liric bacovian au la origine aspecte reale, pornind de la locuri ale Bacăului de 

odinioară, astăzi inexistente. Radical diferită, fizionomia târgului de la sfârșitul 

veacului al XIX-lea poate fi reconstituită prin ceea ce s-ar putea numi „arheologie 

critică”, încercare menită să dea la o parte straturile poetice și interpretative pentru a 

găsi un posibil referent concret pentru decorul atât de caracteristic poeziei 

bacoviene.  

O asemenea metodă a propus Constantin Călin, cel care a studiat cu acribie tot 

ceea ce ține de specificul Bacăului de acum mai bine de un secol, încercând să-i 

reconstituie configurația materială, dar mai ales pe cea spirituală, pe care le 

consideră indispensabile înțelegerii sensibilității bacoviene. 

Un exemplu este suficient pentru a înțelege mecanismul prin care se face 

„conversia” de la real la imaginar. Unul dintre cele mai prezente elemente din lirica 

bacoviană este grădina, care devine, în Plumb de toamnă, În grădină, Poemă în 

oglindă, Note de toamnă etc., un semn poetic asociat singurătății, monotoniei sau 

plictisului. Răzuind suprafaţa textului şi colaţionând-o cu informaţii documentare, 

vom descoperi că ea face aluzie la grădina publică a târgului, unul dintre locurile 

privilegiate pentru petrecerea timpului de către băcăuani. Ea trebuie să fie cea din 

centrul orașului, situată pe calea Bacău-Roman, despre care Ortansa Racoviță ne 

spune că „a fost făcută de răposatul Dimitrie Kracti, pe când era prefect” și că în 

„acest loc de preumblare urma să fie așezat bustul lui Vasile Alecsandri” (apud 

Șerban  2013: 68). Informația este confirmată de Alin Popa, în lucrarea Din istoria 

orașului Bacău (1900−1930) și descrisă detaliat de Constantin Călin, în Dosarul 

Bacovia. De altminteri, cel din urmă își asumă programatic reconstituirea acestui 

univers, pornind de la o sugestie a lui Goethe:  

 
De regulă, o operă literară se înțelege mai exact acolo unde ea s-a constituit. 

Dacă vrei să cunoști bine un poet – spunea Goethe – mergi în țara lui. Îndemnul 

acesta pare cum nu se poate mai potrivit în cazul lui Bacovia, ale cărui poezii pleacă 

de la elemente concrete și de la date autobiografice. Însă țara lui Bacovia, Bacăul, în 

care a trăit aproape patru decenii, nu mai există decât în arhive sub formă de 

informații disparate sau, foarte rar, de fotografii de epocă. [...] Dat fiindcă nu s-ar 

2 A se vedea lucrările consacrate de Eugen Simion genurilor biograficului: Întoarcea autorului 

(1981), Ficțiunea jurnalului intim (2002) sau Genurile biograficului (2002). 
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putea explica Bacovia în afara Bacăului, consider un fel de obligație să-i recompun 

imaginea de odinioară (Călin vol. I 1999: 38−39). 

 

Nu la fel de simplu e de precizat la care dintre piețele publice se referă 

versurile poetului, ținând cont că la acel moment funcționau patru:  

 
una cu hală, contruită pe timpul când Leon Sachelarie era primar, şi alta, Piaţa 

Veche, pe Strada Mare; a treia în faţa cazărmii Pompierilor (casa Sion) şi alta pe calea 

Bacău-Ocna (Șerban 2013: 15). 

 

La fel stau lucrurile cu cimitirul, catedrala, cazarma, cinematograful, fabrica, 

„măhălălile”, „codrii Bacăului” și alte elemente ale unei geografii care, treptat, s-a 

transformat în mitologie. Devenite semne poetice și intrate ca atare în conștiința 

publicului, multe dintre locurile pe care le invocă/valorifică poetul au avut sau încă 

au un corespondent în realitatea târgului care era Bacăul la început de secol al XX-

lea. Câți dintre cititorii de astăzi (mai) știu însă care e cazarma evocată în versuri, la 

ce se referă „havuzul” din dosul Palatului Administrativ sau unde va fi fost abatorul 

ș.a.m.d.? Când s-a introdus iluminatul public și care a fost primul cinematograf din 

oraș? Unde cânta fanfara militară și care erau cafenelele preferate ale locuitorilor 

dintr-un „târg plin de glod”, „jidovit”? Cum o asemenea restituire, aproape 

arheologică, a realizat Constantin Călin (pe baza arhivelor și a articolelor din presa 

vremii) reconstituind, cu spirit detectivistic și cu migală de restaurator, 

corespondența între biografia poetului/a urbei și imaginarul poetic bacovian, nu ne 

rămâne decât să urmărim cum funcționează aceste mărturii întrucât ele nu se 

limitează la statutul de martori, ci intră într-un subtil proces de negociere a identității 

ideii de Bacău.  

 

De la memoria locului la memorie culturală 

 

Extrem de necesar, acest exercițiu recuperator nu este suficient, câtă vreme 

Bacovia însuși va avertiza asupra distanței mentale și de sensibilitate care îl separă 

de propria biografie: „Cât de străin sunt de țara mea/ Și nici un dor nu mi-a rămas” 

(Dies irae). Miza poeziei bacoviene nu ține de suprapunerea cu realitatea provinciei, 

ci de forța ei de a permanentiza o lume. De aceea, versurile sale trebuie puse în 

relație cu un concept la modă în dezbaterile culturale recente: „memorie culturală”, 

așa cum a fost el descris de Jan Assmann:  

 
Conceptul de memorie culturală cuprinde acel corp de texte, imagini și 

ritualuri reutilizabile, specifice fiecărei societăți în fiecare epocă, a căror „cultivare” 

duce la stabilizarea și transmiterea imaginii de sine a acelei societăți (Assmann 2013: 

132). 
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Această capacitate a literaturii de a converti realitatea unui timp și spațiu se 

aplică și poeziei bacoviene, care fixează un teritoriu mental original, pe care autorul 

însuși l-a numit „țara Bacovia”3. 

E o sintagmă-cheie pentru înțelegerea dimensiunii memorialistice a scrisului 

său, care ilustrează ceea ce Doris Mironescu numește „puterile poeziei” (Mironescu 

2016: 136). Bacovia crede și el în puterile poeziei, deși o spune pe un ton amar, care 

a indus ideea că ar fi un învins: „Când nu-i cui spune, se scrie”. În realitate, o 

asemenea afirmație vine în prelungirea unui crez romantic, de secol XIX. Fără 

patosul predecesorilor, Bacovia își asumă, lucid, încrederea că ceea ce scrie va 

supraviețui timpului, conservând, într-o formă sublimată, esența unei epoci. Lucrul 

acesta se observă cu precădere după 1930, când citim, în Amurg, versuri de felul: 

„...Dar notează-n cartea vremii/ Filosoful proletar:/ Greve, sânge, nebunie,/ Foame,/ 

Plânset mondial.../ Pe când lasă-amurgul flăcări/ Pe-un final ce se anunță/ Pe-un 

decor miliardar...” 

Din acest unghi, poezia lui Bacovia se dovedește capabilă de a înmagazina 

(așa cum nu o pot face nici istoria, nici gazetăria sau știința) sensibilitatea unei 

epoci, (re)configurată prin versurile sale, care, implicit, trasează bornele unei 

geografii spirituale, de care poetul e deplin conștient:  

 
˗ Acolo este un oraș/ Proces de războaie,/ De cum s-au sculat/ Pân’ce se culcă./ 

Pentru pâine/ Surplusuri,/ Foarte complicat./ Și cine știe cum/ Și când se va sfârși./ 

Acolo este un oraș/ Cu sunet profund4.  

 

Sunetul profund al orașului nu e altceva decât o metaforă a memoriei 

culturale, prin care Bacovia răscumpără potențialul poetic al provinciei, luându-și 

astfel o strălucită revanșă asupra unei lumi care nu l-a înțeles. Oricât ar părea de 

surprinzător, scrisul său „acționează în sensul construirii de identități colective” 

(Mironescu 2016: 6), confirmând ideea Andreei Mironescu, potrivit căreia  

 
literatura ca gen poate media așadar codificarea reprezentărilor colective și a 

ideilor despre societate dintr-un spațiu-timp dat, însă nu trebuie să uităm că numai 

marea literatură are forța de a surprinde într-o manieră originală această înfruntare 

dialogică a ideologiilor și a idealurilor unei societăți (Mironescu 2015: 96). 
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Local Memory in Bacovia’s Poetry. Reading His Poetry as Palimpsests 

 
One of the most influential poets in Romanian literature, George Bacovia keeps 

generating different interpretations. Romanian literary critics have been hesitating for 

decades between determinism and impressionism, trying to find that approach capable of 

revealing the essential.  For some of them, poetry can’t be separated from his biography, 

while others claim neglecting local realities and dealing only with the meanings his literature 

hide. 

Although his contemporaries didn’t understand the true dimensions of his poetry, 

Bacovia took a full revenge in the decades to come after his death. Well-known today, 

Bacovia’s poetry surpassed the mimetic function of literature, turning itself into a cultural 

brand, closely related to what a small town really was at the beginning of the 20th century. It 

does not only describe familiar places, but also goes beyond them, in such a persuasive and 

thrilling way that his texts are automatically associated by readers with a special feeling that 

252



simply redefined the idea of provincialism. Configuring the world of the outskirts, it 

surpassed the center, proving that poetry no longer deals with elevated topics. 

Deeply rooted in his native town’s realities, his poetry requires paying special 

attention to what the author himself calls “Bacovia’s land”. It is a special territory that keeps 

fascinating through its deceiving simplicity. The result of certain biographic influences, his 

poetry does not only store local memory (as some literary historians proved), but also 

(re)creates a unique poetic vision known as “Bacovianism”. Ineffable, his poetic imaginary 

fully fits a fashionable concept in nowadays European debates, cultural memory, as it was 

defined by Jan Assmann.  
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